Kom luieren tijdens de Leezy Sunday
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. 15 maart 2018
Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Juridisch spreekuur
Voorleeshond
Spreektaal
Leesgroep Makkelijk Lezen

Agenda
16-03: Literaire Manifestatie
17-03: Natte natuur, droge
voeten
17-03: Boek & Bal
20-03: Wereldverteldag
21-03: Women Inc.
25-03: Hoe Kijkt Autisme
28-03: Martin Michel
Driessen

Tweewekelijks
BabyBiEB
Architecten Spreekuur

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Mad Science
CoderDojo

29-03: Vertellers worden
gehoord
06-04: VerhaalTijd

Wereldverteldag
In de Bovenkamer van de Bibliotheek geeft een bonte stoet van
verhalenvertellers acte de présence. Laat je door hen verrassen met hun
vertellingen over ‘wijzen’ en ‘dwazen’, verhalen die alle kanten op gaan, die de
fantasie prikkelen, die ons aan het denken zetten. En die ons natuurlijk
vermaken.
Lijkt het je leuk om naar de verhalen te luisteren, maar is de vestiging in het
centrum van Den Bosch te ver? Check de tournee langs onze andere
vestigingen! Haal je gratis kaarten hier.

20 mrt | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 19.30 -22.00 uur | gratis, via
kaartverkoop
lees meer >

Hoe Kijkt Autisme?
Ben je benieuwd hoe mensen met autisme de wereld ervaren? Kom dan naar
'Hoe Kijkt Autisme,' een project van fotograaf Ivo Ketelaar. Door de bijzondere
combinatie van alledaagse beelden met korte teksten geeft hij een uniek inzicht
in beleving en emoties van autisten. Emoties waarvan wordt gezegd dat autisten
die niet hebben. Die emoties zijn er wel degelijk, maar vaak zijn ze onzichtbaar
voor de buitenwereld. Haal je gratis kaarten hier.

25 mrt | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 15.30 uur | gratis, via
kaartverkoop
lees meer >

Ontmoeting met auteur Martin Michael Driessen
Martin Michael Driessen, schrijver van de verhalenbundel 'Rivieren' brengt een
bezoek aan de BiEB. 'Rivieren' werd bekroond met de ECI literatuurprijs en sleepte
twee dagen geleden de Inktaap 2018 in de wacht. Neerlandicus Jan Willard
interviewt Driessen en ook jij kunt vragen aan hem stellen!
Koop je kaarten hier.

28 mrt | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (nietleden)
lees meer >

Workshop: Vertellers worden gehoord
Duik in de bijzondere wereld van de vertelkunst met Evelien Holster. Evelien is
voordrachtskunstenaar en schrijft verhalen voor vertelvoorstellingen voor allerlei
gelegenheden. In deze interactieve workshop leer je tips en trucs over de kunst
van het verhalen vertellen!
Haal je gratis kaarten hier.

29 mrt | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 -21.30 uur | gratis, via kaartverkoop
lees meer >

Nieuw in de BIEB: VerhaalTijd
Ontmoeting, ontspanning en verhalen delen: daar draait het om bij deze nieuwe
voorleesactiviteit voor volwassenen. Mensen die zin hebben in een gezellig
uurtje kunnen in de bibliotheek onder het genot van een kopje koffie luisteren
naar een mooi verhaal. Samen met buurtgenoten, alleen of met familie of een
mantelzorger, iedereen is van harte welkom.

VerhaalTijd is een vervolg op de zeer gewaardeerde voorleeslunch in oktober
vorig jaar. Samen naar een verhaal luisteren levert plezier, nieuwe ontmoetingen
en ervaringen op. We delen vaak meer met elkaar dan we weten. De bibliotheek
is een mooie plek om mensen en verhalen samen te brengen.

Vrijwilliger
Lijkt je dit een hele leuke activiteit en vind je het leuk om voor te lezen? Voor
Bibliotheek Vught zijn we op zoek naar voorleesvrijwilligers. Meld je snel aan
via h.vanlamoen@bibliotheekdenbosch.nl!

Iedere 1e vrijdag van de maand | Bibliotheken Rosmalen, Vught, Boxtel, SintMichielsgestel en Berlicum | 11.00 – 12.00 uur | gratis
lees meer >

Human Library
Net als in een gewone bibliotheek, waar boeken toegang geven tot onbekende
werelden, biedt de Human Library ook de mogelijkheid om in de belevingswereld
van een ander te stappen. Levende boeken zitten klaar om jou hun
levensverhaal te vertellen. Ga o.a. in gesprek met iemand met een
gezichtsafwijking, een transgender of iemand met schizofrenie.

8 april | Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch | 13.00 – 17.00 | gratis
lees meer >

Leezy Sunday: De Digitale Detox
Kom lekker unpluggen op zondagmiddag 22 april! Met Tim Den Besten (VPRO)
over zijn boek 'Zou er wifi in de hemel zijn?', Filosoof Hans Schnitzler over zijn
offline experiment en boek 'Kleine filosofie van de digitale onthouding'.
Voor kinderen (3+) is er een voorleesworkshop met kinderboekenschrijfster
Maranke Rinck (bekend van haar prentenboek De Knikkeruil). Voor jong én oud
zijn er workshops, een spelletjescafé en muziek van Jordy Sanchez en Merijn
Krol. Koop je kaarten hier.

22 april | Bibliotheek ’s-Hertogenbosch | 13.00 – 16.00 uur | € 5,- (leden) € 7,50
(niet-leden) | Kinderen tot 18 jaar gratis, via kaartverkoop
lees meer >

Kids Support Benefietconcert
Op 25 maart staan diverse topartiesten bij Muzerije op het podium tijdens het
Kids Support Benefietconcert 2018. Initiatiefnemer is Jan-Willem van den Akker,
die met Missie X-mas al diverse keren een podium vol kreeg voor het goede
doel. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch.
Deze stichting wil dat ook arme kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten in
cultuur, onderwijs, sport of welzijn binnen of buitenschool.

25 mrt | Muzerije | 14.00 - 17.00 uur | gratis, aanmelden via site
lees meer >
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