Download het vakantiecadeau van de bieb
dat je moet hebben!
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Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Spreekuur vrijwilligerswerk
Taalhuis inloopspreekuur
Voorleeshond
Spreektaal
Leesgroep Makkelijk Lezen

Tweewekelijks
BabyBiEB
Architecten spreekuur

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord

Agenda
24-06: De helende kracht
24-06: Consuminderen
25-06: Schrijfwerkplaats
28-06: Pelgrimstocht
28-06: In gesprek met
06-07: VerhaalTijd

Walk en Talk
Mad Science
CoderDojo
VerhaalTijd

Aanpassing openingstijden
Tijdens de vakantie is Bibliotheek 's-Hertogenbosch (Centrum) in de maanden
juli en augustus op zondag gesloten. Vanaf zondag twee september staan we
weer 7 dagen per week voor je klaar. Tot snel!
lees meer >

De VakantieBieb, het zomercadeautje van de
Bibliotheek
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. In de app vind je meer dan
60 e-books voor jong en oud, die je twee maanden mag lenen. Ook als je geen
lid bent van de Bibliotheek. Je leest de e-books eenvoudig op je tablet of
smartphone. Dat scheelt dus weer boeken sjouwen. Ga naar Google Play of de
App Store en download de app!

De VakantieBieb is open van 1 juli tot en met 31 augustus. Veel leesplezier!
lees meer >

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Meer dan 300.000 pelgrims liepen in 2017 naar naar Santiago de Compostela.
Staat DE camino ook nog op jouw 'voor-als-ik-ooit-tijd-heb-lijstje'? Of ben je
gewoon geïnteresseerd in het verhaal van een echte pelgrim?
Donderdagmiddag 28 juni neemt KennisMaker André Witlox je in beeld en geluid
mee op zijn wandeling vanuit Orthen naar het Spaanse pelgrimsoord.
28 juni | HEVO Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

In gesprek met...
Kunstenaar en kapucijnenbroeder Philippus en religiewetenschapper Paul van
der Velde delen een gemeenschappelijke interesse in religie en Azië, maar
bekijken deze vanuit heel verschillende perspectieven. Een interessant
gesprek....
28 juni | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
lees meer >

De helende kracht van je emoties
Hypno-psychotherapeut Andrea Luijten en opleider/coach Harry Vos schreven
het boek De helende kracht van je emoties, Angst de baas en grip op je stress.
Tijdens deze workshop leren ze je om je problemen bij de oorzaak aan te
pakken, namelijk in het onderbewuste, zodat je vanuit je vrije wil keuzes kunt
maken en richting kunt geven aan je leven.
24 juni | Bibliotheek Vught | 14.00 - 15.30 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Leer consuminderen
Hoe ga je zuinig om met het milieu en bespaar je in je dagelijks leven zonder in
te leveren op de kwaliteit van leven? Karin van Bracht deelt tijdens de workshop
Consuminderen haar eigen ervaringen en leert je de basis van consuminderen
24 juni | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Muzerije’s Music Mash Up
Als afsluiter van de Iktoon maand organiseert Muzerije een intiem gezellig chill
feestje. Kom genieten van verschillende optredens van de meesters, maar ook
van leerlingen, vrienden en Huisgenoten. Het hele gebouw dopen we om tot één
grote muzikale speeltuin, een ‘Music Mash Up’.
1 juli | Muzerije | 12.00 - 19.00 uur | gratis
lees meer >

Opera op de Parade én Opera Sing Along
Ook dit jaar is de parade weer het podium voor een fantastische opera, waar
iedereen met zijn zelf meegebrachte stoel kan aanschuiven en genieten. Op
woensdag 27 juni (aanvang 20.00 uur) wordt Verdi’s opera ‘Un Ballo in
Maschera’ opgevoerd, over het waargebeurde verhaal van de Zweedse koning
Gustav III, die in 1792 tijdens een gemaskerd bal vermoord werd.

Op vrijdag 29 juni (aanvang 20.30 uur) presenteert Opera op de Parade een
spiksplinternieuw meezingfestijn: de Opera Sing Along. De grootste operahits
worden gezongen door o.a. Leona Philippo, Marco Bakker en operasterren
Francis van Broekhuizen en Adriano Graziani. Live uitgezonden op tv! De
liedteksten worden geprojecteerd boven het orkest. Moeilijk? Dat zal wel
meevallen. Je zult ontdekken dat je meer operamuziek kent dan je denkt! Beide
evenementen op de Parade zijn gratis. Voor de Opera Sing Along kun je je stoel
en koelbox thuis laten: dit is een sta-evenement waar hapjes en drankjes
verkrijgbaar zijn. Tot dan!
lees meer >
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