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Nieuwe naam Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel staat
als een... toren!
Groot nieuws: Vanaf 1 januari 2019 is de stad een nieuwe culturele en
maatschappelijke speler rijker. Vanaf dat moment gaan Bibliotheek ’sHertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel officieel samen verder als
gefuseerde organisatie onder één naam. Op woensdag 7 november 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 directeur-bestuurder.
Kijk op www.babeldenbosch.nl voor meer informatie.
lees meer >

Help ons onze dienstverlening te verbeteren
We hebben je hulp nodig! We willen graag weten wat je vindt van de Bibliotheek en
hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Laat je horen via deze link! Het
invullen van het onderzoek duurt een paar minuutjes en je maakt kans op een
VVV-bon t.w.v. €20,-!
lees meer >

Laatste kans kaarten Marion Pauw
19 november is het zover. Marion Pauw komt naar Bibliotheek Boxtel! Natuurlijk
ken je haar van Daglicht (2008), Jetset (2010) en Hotel Hartzeer (2017) dat zij met
Susan Smit schreef. Inmiddels kunnen we haar niet meer wegdenken uit de
bestseller top 60.
Haal op de valreep nog snel een kaartje!
19 november | Bibliotheek Boxtel | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,(niet-leden)
lees meer >

TedXspreker Nick van Breda over Robots
Nick van Breda is een changemaker en internationaal TedXspreker. Hij werkt aan
vernieuwend onderwijs en denkt mee over oplossingen voor wereldvraagstukken
o.a. door het organiseren van hackathons. In 'Ik en mijn robot' neemt hij je mee in
de wereld van robots en de gevolgen van digitalisering.
22 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 19.30 -20.30 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Food Works Friday
Ga mee op voedselontdekkingsreis! Op het menu staan talks, workshops en
samen eten. Je gaat naar huis met kennis over wilde eetbare planten, kruidenthee
en de mogelijke werking ervan, een pot zelfgemaakte zuurkool en zelfgemaakte
biologische yoghurt.
23 november | Graafse akker (Mgr. van Roosmalenplein 32 Den Bosch) | 18.00 21.00 uur | €20,- (leden) €25,- (niet-leden)
lees meer >

Kom lunchen met Jeroen Thijssen
Geniet van de smakelijke verhalen van Jeroen Thijssen over culinair journalist
Johannes van Dam tijdens een heerlijke lunchbijeenkomst
Vijf jaar geleden is Johannes van Dam overleden. Hij was, naar eigen zeggen, de
beste culinair journalist van Nederland en de schrik van menig restauranthouder.
Johannes van Dam had de macht je als chef-kok te maken, maar zeker ook te
breken. Jeroen Thijssen schreef zijn biografie en vertelt je alles over van Dam
tijdens de lunch.
Lunch mee en ontdek waarom Johannes van Dam gevreesd werd en waarom hij
altijd een eigen mes mee nam naar een restaurant.
24 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 12.00 - 14.00 uur | gratis
lees meer >

Bang voor de tandarts?
Ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking heeft last van tandartsangst, in
meer of mindere mate. Bijna 1 miljoen mensen hebben hier zoveel last van dat ze
de tandheelkunde totaal vermijden, met alle negatieve gevolgen van dien.
KennisMaker Ilse Vaessen helpt je bij het overwinnen van je angst voor de
tandarts!
29 november | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 21.30 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Libris Literatuur Prijswinnaar Murat Isik naar Bibliotheek
Vught
Het gaat goed met auteur Murat Isik. Hij wordt gevraagd voor alle talkshows. Van
DWDD tot aan Pauw. En vrijdag 30 november komt hij naar Bibliotheek Vught! Isik
vertelt over 'Wees Onzichtbaar', een epische roman over de wanhopige strijd van
een gezin tegen een tirannieke vader. Hij ontving er de Libris Literatuur Prijs voor.
30 november | Bibliotheek Vught | 20.00 - 22.00 uur | €10,- (leden) €12,50
(niet-leden)
lees meer >

SensOOR LuisterLijn
Wanneer je te maken hebt gehad met een traumatische gebeurtenis, is het soms
moeilijk hier over te praten. Het is goed als je je hart kunt luchten bij iemand. Bij
SensOOR Den Bosch staan 45 vrijwilligers dag en nacht voor jou klaar om je
verhaal aan te horen. Op zaterdag 8 december doen ze dit live in Bibliotheek 'sHertogenbosch met om 14.00 uur een verhaal over de traditie van deze
succesvolle LuisterLijn waar sommige vrijwilligers al 30 jaar actief zijn.
8 december | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 10.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Tip van de Muzerije
Het Cultuurbosch Café staat opnieuw garant voor een creatieve en gezellige
middag met een overdekte kunstmarkt, workshops, exposities en veel meer! De
organisatie heeft de samenwerking gezocht met o.a. Kunstkring De Meent en
dichter/schrijfster Gretha Goettsch. Naast een gezellige overdekte kunstmarkt
worden gedichten en beeldende kunst met elkaar verbonden in diverse vormen
zoals workshops en een expositie. Ook is er de mogelijkheid om je eigen kunst te
bespreken met een kenner.
24 november | Muzerije | 12.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Met 5 euro korting naar familievoorstelling De Vrekkin

(8+)
De lovende recensies voor ‘De Vrekkin (8+)’ liegen er niet om, deze vrolijke
glittershow over én voor de hele familie mag je niet missen!
“De familievoorstelling is een explosie van theatrale vondsten, gevatte teksten en
filmische beelden.” - Trouw
“Het resultaat is een fijne glittershow (…) met personages van vlees en bloed die
je graag in het hart sluit.” - Volkskrant
Een hilarische familiekomedie over een schaamteloze familie met te veel geld en
te weinig realiteitsbesef. Droom jij er weleens van om heel erg rijk te zijn? Dan
moet je deze voorstelling zeker komen bekijken! Bestel je kaartjes voor de
voorstelling ‘De Vrekkin’ op 1 december in Theater aan de Parade. Geef bij je
bestelling via de website of per telefoon door dat je in het bezit bent van een
biebpas en je ontvangt 5 euro korting!
1 december | Theater aan de Parade | 16.00 uur | kaartverkoop
lees meer >
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