Een Babels Update

Stem nu op Bibliotheek Vught!
Nog ruim een week om te stemmen op Bibliotheek Vught als Beste
Bibliotheek van Nederland! Breng snel je stem uit op
https://bestebieb.nl/! Bibliotheek Vught is genomineerd voor de titel
Beste Bibliotheek van Nederland 2019! Samen met vijf andere
bibliotheken strijden we om deze titel.
Stemmen kan t/m 31 maart. Je hoeft alleen je naam en e-mailadres in
te vullen bij het stemmen en die gegevens worden alleen gebruikt
voor de verkiezing. Jong en oud: iedereen kan stemmen, dus deel het
naar hartenlust! De winnaar wordt 16 april bekend gemaakt op het
Nationaal Bibliotheekcongres. Laten we samen gaan voor de
overwinning, alvast bedankt voor je medewerking!
lees meer >

Herma Molenaar: De kracht van kleur
Uitstraling, persoonlijkheid en boodschap zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het is een uitdaging om je authenticiteit te vinden.
Wie ben jij en hoe wil je dat laten zien. Herma helpt je in deze
workshop duidelijkheid scheppen over hoe je overkomt op een ander
en hoe je denkt zelf over te komen.
28 maart | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 21.00 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Leezy Sunday - Relax, lady!
Vrouwen: ploetermoeders, carrièretijgers en drukke dames. Houd jij
alle ballen in de lucht? Gun jezelf een Leezy Sunday en kom op adem
in de Leezy Chilltuin. Breng je lief, vrienden én - als je dit hebt - je
kroost mee en kom creatief cocoonen en lanterfanten. Ontdek het
programma voor het hele gezin!
31 maart | Babel 74 (voorheen Muzerije) | 13.00 - 17.00 uur | Gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Expositie: van olijf tot olie
In december 2018 bezochten Manja van der Heijden en Margo
Kwinten het Griekse Xirokambi, een dorp in de vallei van Sparta. De
olijvenoogst was er in volle gang en beide hobby-fotografen legden in
Xirokambi en omgeving het plukken en verwerken van de olijven vast.
Kom langs en bekijk deze bijzondere expositie. De expo is te zien van
2 t/m 30 april in Bibliotheek Sint-Michielsgestel.
Ben je nieuwsgierig naar olijfolie. Kom dan ook naar de masterclass
olijfolie op 11 april!
lees meer >

Joke Hermsen: Een betere en duurzame wereld
Hoe gaan we van de wereld een betere en duurzamer plek maken?
Joke Hermsen geeft op vrijdag 5 april een filosofische analyse van
deze tijd en doet enkele voorstellen om het tij te keren. Dit doet ze

aan de hand van muziek-, film- en brieffragmenten over het leven en
werk van de twee vrouwelijke denkers Hannah Arendt en Rosa
Luxemburg.
‘Het tij keren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt' is het onlangs
door Joke Hermsen geschreven essay. Het essay beleefde in amper
twee weken tijd maar liefst vier herdrukken en kreeg onder meer
grote belangstelling in de media.
Hoop & verandering is een belangrijk thema in het werk van Rosa
Luxemburg en Hannah Arendt. Wat kunnen zij ons vertellen over de
problemen waarmee wij worstelen in deze tijd? Hoe dachten zij over
vrijheid en democratie? Bovenal deelden zij een liefde voor de wereld
die zich uit in hun diepgaande belangstelling voor maatschappij, kunst
en literatuur. Amor Mundi: de liefde voor de wereld als levensfilosofie.
5 april | Babel nr. 72 (voorheen bibliotheek) | 20.00 – 22.00 uur | €
10,- (leden) - € 12,50 (niet-leden)
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 laaggeletterde, een non of een militair met PTSS. Klopt wat we
denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de
werkelijkheid?
7 april | Babel nr. 72 (voorheen bieb) | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Masterclass olijfolie
Olijfolie is een van de gezondste en oudste oliën. Maar hoe herken je
nu een goede olijfolie? En een slechte? Hoeveel verschillende soorten
bestaan er? En welke misvattingen bestaan erover? Wat zijn de
effecten op je gezondheid?
Olijfoliesommelier Wilma Van Grinsven - Padberg neemt je mee in de
wondere wereld van olijfolie en toont hoe je een goede olijfolie kiest,
welke olie past bij welk gerecht, wat de specifieke eigenschappen en

smaken zijn en zoveel meer, aangevuld met enkele heerlijke recepten.
11 april | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 20.00 - 21.30 uur | €10,(leden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

Vrouwkje Tuinman te gast bij WimBoekToe
De eerste gast van Wim Daniëls is Vrouwkje Tuinman. Na de dood van
haar geliefde, auteur F. Starik, kwam ze op zijn computer
verschillende werken tegen. Deze heeft ze geredigeerd en aan elkaar
gemonteerd. Daaruit kwam het boek 'Klaar'. Een persoonlijk verhaal
over zijn dementerende moeder én over zichzelf nadat hij een
hartinfarct heeft gekregen.
11 april | Babel nr. 74 (voorheen Muzerije) | 20.00 - 22.00 uur |
€12,50
lees meer >
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