Nieuwe Abonnementsvormen!
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Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Digisterker
Jureka
Voorleeshond
Spreektaal

Agenda
23 nov - StandUpProf
24 nov - RUWe
wereldbeelden
27 nov - Diagnose Q-koorts
29 nov - Judith Visser over
Autisme
01 dec - Design Works
Friday
02 dec - Woordlustig

Tweewekelijks
Babybieb

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Proefje v/d maand

Nieuwe abonnementsvormen
De BiEB heeft nieuwe abonnementen! Er zijn 3 vormen en dat maakt het helder
en overzichtelijk!

Je kunt kiezen uit ONTDEK, VERDIEP en BELEEF. Elk heeft zo z'n eigen
voordelen! Deze week krijgen onze leden een brief met meer informatie. Ben je
benieuwd naar alle voordelen kijk dan snel op de website!

Heb je vragen over de nieuwe abonnementen neem dan contact op met onze
servicelijn via 073 - 680 29 09.

Word lid
Ben je nog geen lid van de bibliotheek en denk je 'hé dat lijkt mij leuk!' Geen
probleem, lid worden kan hier!
lees meer >

Robots in de zorg, zorg of zegen?
Is het scenario van de robot als verpleegster van de toekomst een mooi
vergezicht of klinkklare onzin? En welke ethische vraagstukken spelen daarbij
een rol? Prof. Dr. Lambér Royakkers praat je bij!
Koop je kaarten hier.

StandUpProf | 23 nov | stadsBiEB Centrum | 20.15 - 21.45 uur
lees meer >

Diagnose Q-koorts... en dan?
Wat betekent het als je met Q-koorts te maken krijgt? Twee
ervaringsdeskundigen vertellen: Jos van der Zee is Q-koortspatiënt en
Annemieke de Groot is directeur Q-support, een organisatie die Qkoortspatiënten begeleidt en adviseert.
Koop je kaarten hier.

Diagnose Q-koorts... en dan? | 27 nov | stadsBiEB Rosmalen | 19.30 - 20.00 uur
lees meer >

Judith Visser: Gelukkig zijn met autisme
Twee jaar geleden werd bij schrijfster Judith Visser de diagnose Asperger
vastgesteld. Vanuit haar persoonlijke ervaring laat zij zien hoe het is om
Asperger te hebben. En ze vertelt over de lange kronkelende weg die ze heeft
afgelegd, om een succesvolle carrière op te bouwen en een wereld te creëren
waarin ze gelukkig kan zijn. Koop je kaarten hier.

Judith Visser | 29 nov | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur
lees meer >

Design Works Friday
Een designexpeditie waar je vanuit verschillende perspectieven naar design
kijkt. We kijken naar museaal design, fooddesign, grafische vormgeving en
design thinking. In het Stedelijk Museum krijg je een designworkout door de
curator en andere experts om te ervaren wat design nu eigenlijk is én waarom
dat thuishoort in een museum.

Vervolgens verzorgen food-designers Cateringa en Kompanen in de bibliotheek
een exclusief diner en maak je MondriaanTeefjes. Aansluitend heb je de keuze
uit twee workshops. Je gaat onder leiding van Afdeling Buitengewone Zaken in
op een actuele design casus en werkt in verschillende stappen toe naar het
ontwerpen van een interventie. Óf je gaat visueel aan de gang en
experimenteert onder begeleiding van Studio Turbo met grafische vormgeving.
Maak het mee en koop je kaarten hier.

Design Works Friday | 1 dec | start Stedelijk Museum | 17.00 - 23.00 uur
lees meer >

Woordlustig
Woordlustig komt op bezoek bij RUW! WOORDLUSTIG is hét podium en
platform voor spoken word in Den Bosch. Tijdens dit evenement staat de dorst
naar de microfoon en lust voor het gesproken woord centraal.
Koop je kaarten hier en bekijk de line-up!
Woordlustig | 2 dec | RUW in stadsBiEB Centrum | 20.30 - 23.30 uur
lees meer >

Schrijfmarathon Amnesty International
Op 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – schrijven
honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is
aangedaan, gevangen zitten, gemarteld zijn of worden bedreigd. Op honderden
plekken in Nederland kun je brieven schrijven. Kom naar de BiEB en schrijf mee
tegen onrecht!

Amnesty Schrijfmarathon | 10 dec | stadsBiEB Centrum | 13.00 -17.00 uur
lees meer >

Tekenen met (kleur)potloden
Het (kleur)potlood is veelzijdig, goedkoop en je kunt het overal gebruiken! Vaak
wordt gedacht dat je er maar een beetje mee kunt schetsen, maar met wat
instructie en oefening is er heel veel mogelijk!
Susan Brinkmann licht diverse eenvoudige technieken toe. Ze vertelt over
diverse soorten materialen en laat werken zien van meesters van het potlood
van alle tijden. Haar werk hangt in de maanden november en december in
stadsBiEB Rosmalen. Koop je kaarten hier.

Teken met potloden | 11 dec | stadsBiEB Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur
lees meer >

Social Design: Snertwandeling
Social design is een steeds meer aanwezige vorm van ontwerpen en
ondernemen. We wandelen langs uiteenlopende Bossche initiatieven en labs
met de nadruk op social design. Elke plek heeft een unieke benadering. We
komen o.a. langs leerwinkel en ambachtscollectief De PijP en het
Werkwarenhuis van Social Label op de Tramkade. Koop je kaarten hier.

Social Design | 16 dec | stadsBiEB Centrum | 15.00 - 17.00 uur
lees meer >
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