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Stemmers bedankt!
Tijdens de gehele maand maart kon het publiek stemmen op
Bibliotheek Vught als Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Samen
met vijf andere bibliotheken werd Vught in november vorig jaar
genomineerd voor deze titel. Op dinsdag 16 april werd de winnaar
tijdens het Nationaal Bibliotheek Congres bekend gemaakt.
Bibliotheek Leeuwarden mocht uiteindelijk de prijs – de NBD Biblion
Award – in ontvangst nemen. Bibliotheek Vught behaalde de tweede
plaats. De jury was lovend over Vught, met name over de lokale
verankering, de originele activiteiten en het goed geïnformeerde
personeel. We feliciteren dbieb Leeuwarden van harte met deze titel
en bedanken iedereen die op Vught gestemd heeft!

Verhuizing Bibliotheek Sint-Michielsgestel
Het is bijna zover! Bibliotheek Sint-Michielsgestel gaat verhuizen naar
het gemeentehuis. De werkzaamheden in het gemeentehuis zijn bijna
klaar en dat betekent dat de verhuizing in zicht is. Donderdag 30 mei
sluiten we de deuren van de huidige locatie de Brenthof en op
maandag 17 juni heten we iedereen welkom in de Meander in het
gemeentehuis.
Tijdens de verhuizing zijn we iets langer dan twee weken dicht. Alle
leden ontvangen een bericht met informatie over de sluiting en wat
dat betekent voor de dienstverlening.

Lamarziendan #13: De Pure Editie
Laat je onderdompelen in de onverbloemde poel van talent die
Lamarziendan heet. Met de onvervalste huisband Pipi Belli,
onvermengde (theater)schrijvers, gedegen dansers, heldere denkers,
oprechte platendraaiers, gepatenteerde spelmakers, blaamloze
vertolkers, ongedeelde muzikanten, oorspronkelijke bands, echte
cabaretiers, de meest zuivere theatermakers, smetteloze
circusartiesten en andere flierefluiters.
Herontdek de naakte waarheid achter de podiumkunsten in haar
meest onverhulde en essentiële vorm!
30 apr | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 19.30 - 23.30 uur | gratis
lees meer >

Bevrijdingsfestival
Kom jij op 5 mei bij ons langs op het Bevrijdingsfestival? Schommel
op de Silent Swing, luister naar een mooi voorleesverhaal in de Tipi
tent, doe mee aan de speurtocht of knutsel/recycle een kwal van een
wc rol aan de zeetafel. Er is altijd iets leuks te doen! Tot dan.
5 mei | Pettelaarse Schans | 13.00 – 18.00 uur | gratis
lees meer >

Boekproeverij
Regelmatig komen er auteurs op bezoek bij Babel. In mei vertellen
Jaap Robben en Alex Boogers over hun leven en natuurlijk over de
boeken die ze hebben geschreven. Maar wat als je niet weet of je de
stijl van een schrijver leuk vindt, of benieuwd bent naar welke boeken
binnenkort verschijnen? Kom dan naar de BoekProeverij! De
Verhalencoaches praten je bij over onlangs verschenen en bijzondere
titels en geven advies over o.a. verschillende genres & auteurs.
7 & 8 mei | alle vestigingen | verschillende tijden | gratis
lees meer >

Code Krakers
Kraak jij met ons de Enigma Code? De Enigma is een code die de
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebruikten en heel lastig te
kraken was! Door samen te werken in teams en moeilijke opdrachten
uit te voeren gaan we de code kraken. Je mag niks overslaan want
anders krijg je de kluis niet open!
Met Code Krakers gaan we de buitenlucht in en daarom verzamelen
we op locatie!
8 mei | grasveld achter Perron-3 | 15.30 - 17.00 uur | €2,50 (leden)
€5,- (niet-leden)
11 mei | Kloosterhotel ZIN Vught | 11.00 - 12.30 uur | €2,50 (leden)
€5,- (niet-leden)
11 mei | Rugbyclub The Dukes, Limietlaan 7 Den Bosch | 15.30 17.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
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Te gast: Jaap Robben
Je kent het wel. Het idee van hoe auteurs boeken schrijven. Ze zitten
lekker buiten in de zon op een typemachine pagina’s weg te tikken.
De vogels fladderen om hen heen en tjilpen ze toe. De werkelijkheid
zal toch anders zijn. Journalist Willem Geurts duikt in het leven van
Jaap Robben en bevraagd hem over het leven van een auteur. Welke
boeken en gedichten heeft Robben geschreven en hoe kwamen deze
tot stand?
9 mei | Bibliotheek Berlicum | 20.00 – 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,(niet-leden)
lees meer >

Hoorwerk
Audiomakers introduceren hun favoriete podcasts, hoorspelen en
radiodocumentaires. In een verduisterd Mariapaviljoen nemen ze je
mee in de avontuurlijke, grappige of leerzame wereld van vertellingen
zonder beeld.
Te gast zijn de mensen van Trees. Zij maakten een experimentele,
interactieve podcast-app. Trees is een journalistieke zoektocht,
waarbij de journalisten voor en vooral met hun publiek willen
uitzoeken wat zij van een actueel vraagstuk vinden.
Ook komen de makers of eigenlijk muzikanten van de podcast De
Deense Detective. Met deze luisterkrimi blaast het Rosa Ensemble
nieuw leven in een oude verteltradities, namelijk het hoorspel. Alles
wat je in deze podcast hoort komt uit een instrument!
9 mei | Mariapaviljoen | 20.30 - 22.30 uur | €5,lees meer >

KennisBende (9+)
Tijdreizen
In dit kindercollege neemt filosoof Ruud van der Meulen je mee in de
‘wonderlijke’ wereld van Albert Einstein die in 1905 een geheel nieuwe
natuurkunde bedacht waarin tijdreizen tot de mogelijkheden
behoorde. Treed in zijn voetsporen en fantaseer mee over de
mogelijkheden van tijdreizen!
11 mei | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
Wat is vrijheid?
Nederland is 75 jaar geleden bevrijd. Wat is vrijheid? We gaan het
onderzoeken en vastleggen met de supermoderne VerderKijkdoos!
18 mei | Bibliotheek Vught | 14.00 - 15.30 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
Dinosaurussen & Fossielen
Graven en zoeken… niets is zo spannend als dieren en planten terug
te vinden die al heel lang geleden zijn (uit)gestorven. Duik met ons
mee in de wereld van de dino's!
25 mei | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 - 15.00 uur | €5,- (leden)
€7,50 (niet-leden)
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