Kom ook naar de bieb deze zomer
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. 19 juli 2018
Agenda
01-08: Ankie Steenbekkers schildert
03-08: VerhaalTijd

Wekelijks
Voorlezen
Voorleeshond

Tweewekelijks
BabyBiEB
Architecten spreekuur

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
VerhaalTijd

Zomervoorlezen op locatie
Deze zomer komt de BiEB voorlezen op verschillende locaties in Boxtel, Den
Bosch, Rosmalen, Sint Michielsgestel, Vught & Berlicum. Kom jij luisteren naar
een mooi zomers verhaal? Kijk voor tijden en locaties op de website. Bij slecht
weer kun je op onze Facebookpagina kijken of het doorgaat.
lees meer >

Live schilderen in Bibliotheek Rosmalen
Let op als je op 1 augustus door Bibliotheek Rosmalen loopt. Ankie
Steenbekkers is live aan het schilderen en beantwoordt alle vragen. Ben jij
benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het schilderen van een
portret? Kom langs en zie een wit doek tot leven komen. Tot eind augustus kun
je haar schilderijen bewonderen in Bibliotheek Rosmalen.

1 augustus | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | gratis
lees meer >

Zin in een mooi verhaal?
Heb je zin in een mooi verhaal? In VerhaalTijd wordt elke eerste vrijdag van de
maand een leuk verhaal voorgelezen aan volwassenen in alle vestigingen van
de bieb. Kom langs en verlies jezelf in een andere wereld.

3 augustus | alle vestigingen | 11.00 - 12.00 uur | gratis
lees meer >

Expositie Aleppo ‘1 voor 12’
In Bibliotheek Boxtel is de bijzondere expositie Aleppo, ‘1 voor 12’ te zien.
Fotograaf Mart Lerou (1946) maakte in 2011 tijdens een rondreis door Syrië
foto’s van de prachtige stad Aleppo. Hij stond aan de vooravond van wat de
teloorgang zou zijn van deze sfeervolle plek. Een ode aan de nu bijna geheel
verwoestte stad.

Kinderboekenweekfestival
Bibliotheek Rosmalen, Bruna en PERRON-3 presenteren: Het
Kinderboekenweekfestival Rosmalen! Een middag met voorstellingen en veel
activiteiten in het thema vriendschap. Niemand minder dan Tosca Menten en
Charlotte Dematons staan op het programma! En om het feestje compleet te
maken zijn er ook leuke workshops, het kleurfeest en muziek en dans!
Koop nu je kaartjes want tot 15 september profiteer je van vroegboekkorting!
7 oktober | Perron-3 | vanaf 13.00 uur | Kaartverkoop
lees meer >

Win vrijkaarten voor Theaterfestival Boulevard
Als literatuurliefhebber kom je niets te kort tijdens Theaterfestival Boulevard! Zo is
er de voorstelling Verboden Gebied, waar Erwin Mortier de tekst voor schreef,
ontvangt de Bossche Lucas de Waard zijn gasten in een literaire XL show en
brengt Lost Dog/ Ben Duke een vervolg op Shakespears’ Romeo and Juliet.

Win kaarten
Jij kunt gratis kaartjes winnen want de bieb mag 3 x 2 vrijkaarten weggeven. Kies je
favoriete voorstelling en vertel ons waarom jij juist díe voorstelling wilt zien. Degene
met de meest enthousiaste reactie ontvangt 2 vrijkaarten. Stuur je antwoord vóór
30 juli naar prijsvraag@bibliotheekdenbosch.nl. Je kunt kiezen uit:
1. Verboden Gebied: Vrouw in Niemandsland van Johan Simons/ Elsie de Brauw/
Erwin Mortier
2. De Waard en zijn Gasten XL van Lucas de Waard
3. Juliet and Romeo van Lost Dog | Ben Duke

Theaterfestival Boulevard vindt plaats van 2 - 12 augustus.
lees meer >
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