Ontdek het programma van Babel
Nieuwsbrief Babel nr. 72-74 11 januari 2019

Babel
Huh, een nieuwsbrief van Babel? Jazeker! Sinds 1 januari zijn Bibliotheek 'sHertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel één organisatie: BABEL! In deze
eerste nieuwsbrief van Babel vind je het programma zoals je gewend bent om van
jouw bibliotheek te krijgen.
Babel is gevestigd in de panden van de Muzerije en de Bibliotheek. We verwijzen
naar deze locatie door gebruik te maken van Babel nr. 72 (voorheen Bibliotheek)
en Babel nr. 74 (voorheen Muzerije). De bibliotheken in Rosmalen, Boxtel, Vught,
Sint-Michielsgestel en Berlicum maken ook onderdeel uit van Babel.
Komend jaar veranderen we langzaamaan onze uitingen naar de huisstijl van
Babel. Schrik dus niet wanneer er dingen veranderen. Vooralsnog kun je gebruik
blijven maken van de huidige social media en websites van de 3 organisaties.
Natuurlijk kun je al wel een kijkje nemen op www.babeldenbosch.nl.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en kom vooral langs om opnieuw kennis met
ons te maken!

lees meer >

Voorleesontbijt (2,5 - 6 jaar)
Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden kinderen (die zelf nog niet kunnen
lezen) voorgelezen. Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van
voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe
woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En
door met het kind te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief
met taal aan de slag te gaan.
De Nationale voorleesdagen begint met een voorleesontbijt. Er wordt voorgelezen
uit het Prentenboek van het Jaar 'Een huis voor Harry' en daarna kun je heerlijk
genieten van een ontbijtje. Smullen geblazen! Wil jij hierbij zijn? Koop dan snel je
ticket.Voor alle kinderen is er een goodiebag!
23 januari | verschillende vestigingen | 09.00 - 10.00 uur | €2,50
lees meer >

Workshop 'Een huis voor Harry' (2,5 - 5 jaar)
Kom samen met je papa, mama, opa of oma naar de bibliotheek tijdens de
Nationale Voorleesdagen. Samen met musicalactrice en docent Anne van den
Beuken lezen we het verhaal 'Een huis voor Harry'. Door bewegings-, zoek- en
speelactiviteiten proberen we het huis van Harry terug te vinden. We bewegen als
katten, fladderen als vlinders en zoeken het juiste huis bij de verschillende dieren.
Doe jij mee?
25 januari | Bibliotheek Vught| 10.15 – 11.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (nietleden)
30 januari | Bibliotheek Berlicum | 09.30 – 10.15 uur | €2,50 (leden) €5,- (nietleden)
31 januari | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 09.30 – 10.15 uur | €2,50 (leden)
€5,- (niet-leden)
01 februari | Bibliotheek Boxtel | 10.15 – 11.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (nietleden)
lees meer >

Voorstelling 'Een huis voor Harry' (2,5 - 6 jaar)
Help! Poes Harry is verdwaald in de stad. Alleen Vera de vlinder weet de weg naar
huis. Oh oh, maar nu is Harry ook Vera kwijt. Wat nu?
Jeugdtheater van Niks & van Alles verzorgt een muzikale en interactieve
voorstelling rondom poes Harry die zijn huis kwijt is. Help jij hem mee zoeken?
02 februari | Bibliotheek Rosmalen | 11.00 – 11.45 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
02 februari | Babel nr. 72 | 14.30 – 15.15 uur | €5,- (leden) €7,50 (niet-leden)
lees meer >

Workshop Illustreren met je iPad

Eindelijk niet meer verdwalen in al die geavanceerde digitale tekenprogramma's,
heerlijk! Saskia legt je de beginselen uit en laat je ervaren hoe je met Procreate*
kunt werken en wat de mogelijkheden allemaal zijn. We gaan werken met
Procreate*, de meest populaire app onder professionele tekenaars.
In de eerste les maak je aan de hand van opdrachten kennis met de app en ga je
meteen zelf aan de slag. Tijdens de tweede les gaan we dieper in op het gebruik
van de mogelijkheden.
16 & 23 januari | Babel nr. 74 | 12.00 - 13.30 uur | €37,lees meer >

Opening geheugencafé DePetrus Vught
Omdat menselijk contact van belang is voor mensen met geheugenproblemen en
hun mantelzorgers is het Geheugencafé Vught opgericht. Het GeheugenCafé
Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij
mensen met geheugenproblemen. Wethouder Saskia Heijboer opent het
geheugencafé en aansluitend is er de voorstelling 'Ons kan niets gebeuren' over
wat dementie teweeg kan brengen.
16 januari | DePetrus Vught | 19.30 uur | gratis, aanmelden
via geheugencafevught@gmail.com
lees meer >

Engels voor bengels (3 - 6 jaar)
Every third saturday of each month, starting 19 January, Miss Britt (teacher of
Engels voor Bengels), will be reading famous children's books and do a matching
activity afterwards. For all children who like to learn more about English books!
Elke derde zaterdag van de maand leest miss Britt een verhaal voor in het Engels.
Aansluitend doen we spelletjes! Doe je mee?
19 januari | Babel nr. 72 | 11.00 - 12.00 uur | gratis binnelopen
lees meer >

Spaans oefenen
Te gusta hablar español? Si? Precies, als je het leuk vind om Spaans te praten en
te oefenen kom dan naar de Spaanse tafel. Onder begeleiding van Fernando
Henriquez gaan we met elkaar in gesprek. Natuurlijk in het Spaans! Je hoeft geen
gevorderde kennis van het Spaans te hebben, enige basiskennis is wel handig.
22 januari | Babel nr. 72 | 20.00 - 22.00 uur | gratis aanmelden
lees meer >

Schrijfster Stine Jensen op bezoek bij Babel!

Voor de Maand van de Spiritualiteit 2019 mocht Stine het essay schrijven. De
maand heeft als thema 'Met Aandacht' en het essay 'Eerste Liefde' sluit daarbij
aan.
Eerste liefde is een filosofische, persoonlijke en spirituele mijmering over liefde en
de rol die aandacht daarin heeft. Het kat- en muisspel is in het begin van de liefde
een van de meest verfijnde aandachtsspelen. Als de liefde langer duurt, wordt
gebrek aan aandacht de oorzaak van het probleem én het medicijn voor herstel:
‘we moeten elkaar meer aandacht geven’.
Woensdag 23 januari is Stine te gast bij Babel nr. 72 en gaat ze samen met Mijke
Pol in gesprek over 'Eerste Liefde'. Ben je benieuwd naar wat Stine Jensen zelf
leest? Kijk dan op haar 'keuze van' tafel bij Babel nr. 72!
23 januari | Babel nr. 72 | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)
lees meer >

Symboliek en spiritualiteit in de beeldende kunst
Lars Weller vertelt vanuit de grote stromingen in de beeldende kunst
(Renaissance/Barok/neoklassiek/romantiek/impressionisme en moderne kunst)
over de verborgen symbolieken in de kunst en de betekenis van de symbolieken.
27 januari | Babel nr. 72 | 14.00 - 16.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >
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