Kom luisteren naar mooie winterverhalen
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch 13 december 2018

Nieuwe naam Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel staat
als een… toren!
Vanaf 1 januari 2019 is de stad een nieuw culturele en maatschappelijke speler
rijker. Vanaf dat moment gaan Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en
Bureau Babel officieel samen verder als gefuseerde organisatie onder één naam.
Op woensdag 7 november jl. onthulde wethouder van Cultuur Mike van der Geld
samen met de drie partijen de nieuwe naam: Babel. Daarnaast werd ook bekend
dat Nan van Schendel aan het roer van Babel zal staan als directeurbestuurder. Lees meer
lees meer >

Primeur!
We zijn supertrots op de landelijke primeur van de eerste SchoolBiEB in het MBO!
Door meer te lezen vergroot je je diplomakansen, zo blijkt uit onderzoek. Maar
lezen is in het MBO niet vanzelfsprekend. Om dat te veranderen en het lezen te
stimuleren werken Bibliotheek 's-Hertogenbosch en KWIC samen. De insteek is
overal: lezen is belangrijk en hoort bij deze opleiding. ‘Wij lezen hier gewoon.’
Docenten zijn positief over het lezen en de effecten en studenten vinden het 'chill'.
Lees hier verder voor de hele successtory!

lees meer >

Bibliotheek Vught genomineerd als beste Bibbliotheek
2019!
Ja! Bibliotheek Vught in DePetrus is genomineerd als Beste Bibliotheek 2019!
Vanaf 1 maart volgend jaar gaan de stembussen open en kun je je stem
uitbrengen. Zet die datum dus alvast met dik gedrukte letters in je agenda!
lees meer >

Groot Dictee der Nederlandse Taal
Het komt steeds dichterbij: het Groot Dictee der Nederlandse Taal en jij hebt de
unieke kans om live mee te schrijven!
Doe je mee met het Dictee?
Zaterdag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur zendt De Taalstaat het Groot Dictee
der Nederlandse Taal uit. Wim Daniëls schrijft dit jaar het Dictee dat voor het eerst
live op de radio wordt uitgezonden. Frits Spits presenteert en Philip Freriks leest
voor. En jij doet natuurlijk mee!
15 december | Muzerije | 11.00 - 13.00 uur | gratis
lees meer >

Jeroen Bosch koor
Het Jeroen Bosch Koor bestaat dit jaar 50 jaar en dat hebben ze flink gevierd! Met
als afsluiting een uitverkocht concert in de Grote Kerk was het een daverend
succes. En dat succes brengen ze ook naar de Bibliotheek, want op 16 december
komt het Jeroen Bosch koor kerstliederen zingen in de Bieb. Kom luisteren naar
prachtige Christmas Carols die je meteen in de kerstsfeer brengt.
16 december | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 16.00 - 16.30 uur | gratis
lees meer >

Kom struinen op de Boekenmarkt
Heeft jouw boekenkast nog wat ruimte? Kom struinen op de boekenmarkt voor
afgeschreven boeken en vind net dat ene juweeltje waar je naar op zoek was voor
een klein prijsje.
17 december t/m 6 januari | Bibliotheken 's-Hertogenbosch*, Rosmalen, Boxtel en
Sint-Michielsgestel | tijdens openingsuren
* Op woensdag 19 december is de boekenmarkt in Bibliotheek 's-Hertogenbosch
tot 13.00 uur. Daarna wordt het biebplein omgebouwd voor de activiteit Toekomst
van de Journalistiek.
lees meer >

Maak samen met ons de Open je Hart Podcast
Heb jij een mooi hartverhaal en wil je daar samen met ons een podcast van maken
dan is dit je kans! Het verhaal mag gaan over een hartsvriendin, een hartedief een
gebroken hart, enfin je begrijpt waar het heen gaat ;). Meld je aan vóór 22
december via e.helmich@bibliotheekdenbosch.nl. De podcast wordt op 29
december opgenomen in DePetrus in Vught en kan in januari beluisterd worden in
Bibliotheek Vught.
29 december | Bibliotheek Vught DePetrus | tijden op afspraak
lees meer >

Kom luisteren naar hartverwarmende winterverhalen
Buiten is het donker, nat en koud. Tijd om lekker binnen te zitten en te luisteren
naar de meest fantastische winterverhalen. De ervaren storytellers van Het
Lopende Vuur nemen je mee in de mooiste avonturen.
29 december | DePetrus | 15.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Openingstijden Feestdagen
24 en 31 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten. Op 25 en 26 december en 1
januari zijn we de hele dag dicht. Op woensdag 2 januari staan wij weer voor je
klaar. We gaan dan verder als gefuseerde organisatie onder de naam Babel en
verwelkomen je graag op Hinthamerstraat 72-74!
De Bibliotheek wenst je een vrolijk eind, een goed begin en een mooi cultureel
2019. Geniet van een mooie kerst en een spetterende jaarwisseling.

Dansant da Muze in de Muzerije
Eindelijk, het is zover! Na een lange, stille periode staat er weer een swingende
Dansant da Muze op het programma. Op zaterdag 15 december is het feestje te
vinden aan Hinthamerstraat 74. Met dj’s die het dak eraf laten gaan, een vanouds
gezellige sfeer en een dansvloer waarop je een gat in de nacht kunt swingen.
Kortom: haal je dansschoenen uit de kast en reserveer de datum in je agenda
want 15 december gaan de voetjes van de vloer!
15 december | Muzerije | 21.00 - 02.00 uur | €7,50
lees meer >

Interessant bij Boekhandel Heinen
Op 8 januari is Kester Freriks de gast in het Lezerscafé. Van hem verscheen
onlangs 'Tempo Doeloe – een omhelzing', en eerder schreef hij 'Echo's van Indië –
De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen'. Margriet
Kemper gaat met hem en het publiek in gesprek over zijn boeken en NederlandsIndië.

8 januari | Boekhandel Heinen | 19.30 uur | €5,lees meer >
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