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Workshop Literatuur met Lidewijde Paris
Tijdens de workshop laat Lidewijde Paris zien hoe literatuur werkt én waarom het
zo werkt, om zo het plezier van het lezen te vergroten. Ze gidst deelnemers over
de snelweg van de literatuur, inclusief alle sluipwegen zoals de poëtica en
verborgen signalen die een auteur in zijn werk verstopt.
Het is een levendige rollercoaster aan informatie en inzichten: van filmpjes, naar
schilderijen, posters en advertenties: van alles wordt in verband gebracht met
literatuur. Het publiek wordt uitgenodigd mee te denken en kan tussendoor alles
vragen.
26 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden)
€10,- (niet-leden)
lees meer >

Kennismakers voor jou
Zen, Zien, Tekenen
Met Zen, Zien, Tekenen oefen je om te tekenen zonder te oordelen, waar te nemen
met volle aandacht en betrokken te zijn bij de dingen om je heen. Daar heb je niet
meer voor nodig dan potlood en papier. Onder leiding van kunstenaar en docent
Leo van Vegchel leer je omgaan met je valkuilen en laat hij je opnieuw het plezier
in het tekenen ervaren.

27 september | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 22.00 uur | gratis
via kaartverkoop
Nooit meer eenzaam?
Een interactieve, leerzame en ervaringsgerichte workshop waarin d.m.v. een
presentatie en praktische oefeningen tips worden gegeven hoe eenzaamheid te
overwinnen.
30 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 -16.00 uur | gratis
via kaartverkoop
Haal het beste uit jezelf en je kind
Ashirda Oosterlee en Marie-Astrid Vermaas geven een interactieve presentatie
over hoe je het beste uit jezelf en je kind haalt door het toepassen van mediërend
leren.
2 oktober | Bibliotheek Boxtel | 10.30 -12.00 uur | gratis via kaartverkoop
Gezonder alternatieven voor Ritalin
KennisMaker Conchita van Dijk geeft adviezen en tips aan ouders van drukke
kinderen en kinderen met ADHD en ADD. Lang niet altijd betekent een diagnose
voor ADHD of ADD dat medicatie de enige remedie is om weer rust in huis te
krijgen. In deze lezing vertelt ze over mogelijke alternatieven.
4 oktober | 19.30 - 21.30 uur | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | gratis
via kaartverkoop

Wiki Monumenten Ride II
Olaf Janssen, vrijwilliger bij Wikipedia, legt je stap voor stap uit hoe je foto's kunt
uploaden naar Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. Ook leer je hoe
je je foto's uit die beeldbank verwerkt in artikelen op Wikipedia.
2 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis via
kaartverkoop.
lees meer >

Workshop Rappen
Heb jij altijd al een keer een eigen rap willen schrijven én opnemen? Kom dan
samen met jouw beste vriend(in) naar de rap workshop van Rapper Thomas. Want
iedereen kan rappen! Het thema van de Kinderboekenweek is Vriendschap.
Binnen dat thema wordt een leuke show opgevoerd en worden kinderen aan het
denken gezet over vriendschap. Wat is vriendschap eigenlijk? En kun je een
vriendschap uit een boek benoemen? Aan het einde van de workshop mag je jouw
zelfgeschreven nummer ook opnemen. Doe je mee?
3 oktober | Bibliotheek Berlicum | 15.00 - 17.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Leren lezen
Leren lezen lijkt een vanzelfsprekende vaardigheid die kinderen zich met gemak
eigen maken. Het is echter een ingewikkeld proces en lang niet voor alle kinderen
even gemakkelijk om onder de knie te krijgen. Marloes neemt je mee in hoe het
leren lezen verloopt. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe kun je als
ouder/begeleider ondersteuning bieden.
3 oktober | Bibliotheek Vught | 20.00 – 21.30 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Ben Tiggelaar over veranderen
Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen – op je werk en
thuis – niet makkelijk is. Aan de hand van een eenvoudig model – De Ladder –
beschrijft Ben Tiggelaar hoe iedereen doelen kan stellen die wél werken.
6 oktober | 13.30 - 14.30 uur | Bibliotheek ’s-Hertogenbosch | gratis
lees meer >

Human Library
In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die
je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Bijvoorbeeld een hooligan, dakloze of
een transgender. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant
wel met de werkelijkheid?
7 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Nelleke Noordervliet – Door met de strijd
Romanschrijfster, essayiste en columniste Nelleke Noordervliet, winnaar van
de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre, is op maandag 8 oktober te
gast in de bibliotheek in Rosmalen. Ze vertelt vol passie en bevlogenheid over het
essay dat ze schreef voor de Maand van de Geschiedenis Door met de strijd –
Nederland en opstand.
8 oktober | 20.00-22.00 uur | Perron-3, Rosmalen | € 10,- (leden) - € 12,50 (nietleden)
lees meer >

Leuk bij de buren
Kickoff Art United
Wil jij aan de slag met muziek, dans, theater, kunst, mode, fotografie of wat dan
ook? Doe dan mee met Art United! Bij Art United krijg je de kans om jouw
creatieve talent te ontdekken en te laten groeien. Je wordt gecoacht zodat je goed
voorbereid bent om op te treden of te exposeren tijdens het Art United Festival.
7 oktober | Muzerije | 12.30 - 17.30 uur | gratis

lees meer >

Mirjam van Hengel bij boekhandel Heinen
Begin september verscheen 'Een knipperend ogenblik' van Mirjam van Hengel,
een portret van het leven en werk van schrijver Remco Campert. Het boek kreeg
prachtige recensies. 'Een cadeau voor Remco Campert, zijn lezers en allen die
hem graag mogen', schreef Het Parool.
Op 26 september geeft Mirjam van Hengel een lezing over haar boek, en vertoont
ze foto's en filmpjes uit het leven van Remco Campert.
26 september | Boekhandel Adr. Heinen | 19.30 uur | €5,- via info@heinen.nl
lees meer >
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