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Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen,
muzieklessen en
workshops

lees meer >

Gezocht: Vrijwilligers met digitale kennis
Voor verschillende activiteiten zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die
graag anderen helpen om hun digitale vaardigheden te verbeteren.
Ben jij iemand die graag tijdens een inloopspreekuur een breed scala
aan digitale vragen beantwoordt? Of begeleid je graag een groepje
mensen voor een basis computercursus (Klik & Tik)? Dan zoeken wij
jou. Lees snel verder!
lees meer >

VerhaalTijd
Luisteren naar verhalen is niet alleen leuk voor kinderen. Op de eerste
vrijdag van de maand lezen we daarom speciaal voor aan
volwassenen. Kom lekker een kop koffie drinken terwijl je luistert naar
de leukste verhalen!
vr. 1 juli | meerdere vestigingen | verschillende tijden | gratis
(aanmelden)
lees meer >

COMPOSE-IT! Componeer voor een saxofoonkwartet
Dit jaar organiseert November Music samen met Huis73 en Stichting
In De Knop het educatie-project COMPOSE-IT!; een project waarbij
jonge muzikanten tussen de 8 en 18 jaar hun eigen muziek gaan
schrijven! In vijf lessen krijgen de deelnemers alle tools aangereikt om
hun eigen compositie voor saxofoonkwartet te schrijven.
En het leuke aan componeren is dat iedereen het kan! De enige
vereiste om mee te kunnen doen is dat je (een klein beetje) noten
kunt lezen. De eerste les start al komende zaterdag 2 juli om 13:30
uur bij Huis73 Den Bosch. Tijdens een feestelijk concert op zondag 13
november wordt jouw compositie gespeeld door het Amstel Quartet!
lees meer >

DATA-MAAKMIDDAG voor families
Kom proeven aan data! Of eigenlijk proefjes doen en er achter komen
wat data precies is. We hebben een strippenkaart gemaakt met
daarop verschillende activiteiten en opdrachten in en om het Digitaal
Atelier. Kom maken, onderzoeken, uitvinden en verdien een lekker
cookie!
2 juli | Huis73 Den Bosch | 13.00 – 17.00 uur | gratis
lees meer >

Maak kennis met de Online Bibliotheek
Graag vertellen we je over de mogelijkheden van de online
bibliotheek. Wil je graag luisterboeken of e-books lenen van de
bibliotheek maar weet je niet hoe het moet? Wij helpen je! Neem je e-

reader, laptop, telefoon of tablet mee. Meld je vooraf aan voor het
spreekuur via 073-6802950 of e-mail vught@huis73.nl.
za. 2 juli | Bibliotheek Vught | 11.00 - 14.00 uur | gratis
di. 12 juli | HelvoirThuis | 09.00 - 12.00 uu | gratis
lees meer >

Schrijfworkshop | Margriet du Maine
Vind je het leuk om te schrijven? Op zaterdag 2 juli geeft schrijfster
Margriet du Maine een schrijfworkshop voor kinderen vanaf 10 jaar. Je
leert wat een goed verhaal nodig heeft en gaat aan de slag met een
aantal leuke schrijfoefeningen. Doe jij mee?
za. 2 juli | Huis73 Den Bosch | 13.00 -14.30 uur | gratis aanmelden
via website
lees meer >

Project ‘Publieke Codes’ tijdens Data Week NL in Den
Bosch
De Data Week NL is maandag 27 juni van start gegaan. Tijdens deze
week is onder andere het project ‘Publieke Codes’ van Huis73 te zien.
Zeven kunstinstallaties zijn verspreid over de binnenstad te
bewonderen. Bekijk hier het item dat Dtv Nieuws erover maakte.
De route langs de kunstwerken is nog tot en met zaterdag 2 juli van
12.00 - 17.00 uur te lopen.
lees meer >

Werken bij Huis73
Voel jij je thuis in een bibliotheek en zou je er ook graag willen
werken? Dit is je kans! We zijn namelijk per 1 augustus op zoek naar
een Community Librarian (19 uur per week) voor de locaties Berlicum
en Sint-Michielsgestel en per 1 september voor de locatie 'sHertogenbosch (29 uur per week).
Als Community Librarian ben je hét gezicht van de bibliotheek. Je
straalt passie en gedrevenheid uit en je weet mensen te binden en te
boeien door je gastvrije houding. Jij weet als geen ander hoe je het

gesprek met klanten aan moet gaan om erachter te komen welke
informatiebehoefte er is.
Bekijk hier de volledige vacature voor Community Librarian in
Berlicum en Sint-Michielsgestel.
Bekijk hier de volledige vacature voor Community Librarian in 'sHertogenbosch.
lees meer >

Aanmelden culturele activiteiten Actiefindenbosch
Heb jij een leuke laagdrempelige creatieve kennismakingsactiviteit
voor doelgroepen tussen de 0-100 jaar? Kun je aansluitend een cursus
aanbieden? Wil je meer cursisten werven? En is jouw kennismaking
betaalbaar? Meld jouw activiteit dan aan bij Actiefindenbosch en bereik
meer dan 15.000 gezinnen in heel de gemeente!
Upload jouw activiteit(en) vòòr 8 juli op www.actiefindenbosch.nl
zodat we dit mee kunnen nemen in onze on/- en offline promotie. Klik
hier voor de Actiefindenbosch nieuwsbrief van juni 2022.
lees meer >

DJ Workshop (7-12 jr.)
Tijdens deze te gekke DJ workshop leer je de basic skills van het
dj’en. Je gaat scratchen, mixen en beatmatchen. Wat betekenen alle
knoppen? Hoe tel ik de maat? Hoe mix ik twee nummers in elkaar? Je
leert het allemaal!
Iedereen krijgt de beschikking over een eigen Numark dj-set. Ook
krijg je les van echte dj’s. De DJ Workshop duurt ongeveer een uur,
dus tijd genoeg om te spelen met de knoppen van de set en goed te
oefenen. Aan het einde gaan zelfs de voetjes nog even van de vloer en
misschien draai jij wel je eigen dj-set.
wo. 6 juli | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €9,95
wo. 6 juli | Bibliotheek Boxtel | 15.15 - 16.15 uur | €9,95
lees meer >

Boekenbabbelaars Boekenclub | Boekenbabbels Picknickeditie
Lees je alles wat los en vast zit én hou je van gezelligheid? Kom en
doe mee met onze Boekenbabbelaars Boekenclub! Tijdens deze
picknick editie bespreken we niet één titel, maar is het een gezellig
boekenkletsmomentje. Meld je aan door een een mailtje of appje naar
Renée Wetzels te sturen: reneewetzels@huis73.nl / +31 6 53765336.
Volg ook onze Instagrampagina @boekenbabbelaars om op de hoogte
te blijven van alle leuke tips en plannen!
ma. 18 juli | Huis73 Den Bosch | 17.00 - 20.00 uur | gratis aanmelden
via 06-537 65 336
lees meer >

Aangepaste openingstijden in de zomer
In de zomer hanteert Huis73 aangepaste openingstijden. In de
maanden juli en augustus zijn al onze vestigingen (m.u.v. Vught) op
zondag gesloten. Kijk hier voor een overzicht van alle adressen en
openingstijden.
lees meer >

Praat mee!
Over kunst, cultuur en de bibliotheek raken wij nooit uitgepraat. Heb je vragen, suggesties, een
opmerking of een compliment? Bel ons dan op 073-680 29 00, stuur een e-mail naar
info@huis73.nl of bericht ons via whatsapp 06-15666324.
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