Nieuw programmaboekje, WimBoekToe,
Woordlustig
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. - 23 augustus 2018
Agenda
25-08: Minecraften in de bibliotheek
28-08: Tegenlicht Meetup Compassie als oplossing
28-08: Startbijeenkomst leesclub
31-08: Inloopochtend baby's en peuters
31-08: Startbijeenkomst leesclub
01-09: Spaans voorlezen
04-09: Masterclass Bloggen
06-09: Leesgroep Makkelijk Lezen
06-09: WimBoekToe
07-09: VerhaalTijd
07-09: Startbijeenkomst leesclub
Wekelijks
Voorlezen
Voorleeshond
Galant Vrijwilligersspreekuur
Tweewekelijks
BabyBiEB
Architectenspreekuur

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
VerhaalTijd

Vooruitblik najaar 2018
Ons nieuwe programmaboekje is uit! En hij staat weer helemaal vol...
Met dit najaar grote namen zoals Herman Brusselmans, Nico Dijkshoorn,
Annejet van der Zijl, Murat Isik, Marion Pauw, Wim Daniëls, Nelleke
Noordervliet, Ellen Deckwitz en Ben Tiggelaar. Ook voor de jeugd is er veel
te beleven. Zo komen Charlotte Dematons (De gele ballon) en Tosca Menten
(Dummie de Mummie) naar de bibliotheek en zijn er robots, drone races,
kindercolleges, MadScience én kun je weer komen logeren in de bieb.
Haal het boekje op in een van onze zes vestigingen of blader
hem online door. Je kunt natuurlijk ook meteen kaartjes kopen.

Ontdek je schrijftalent
September = Maand van het Schrijven...
Een maand vol met masterclasses, ontmoetingen en lezingen voor iedereen
die van schrijven houdt of gerenommeerde auteurs wil ontmoeten. Wil je nou naast deelnemen aan de programma's - ook zelf thuis aan de slag? Neem
dan eens een kijkje op de inspiratiepagina Ontdek je schrijftalent. Een
aantal gasten uit de schrijfmaand geven er hun (boeken)tips weg.

Start nieuw seizoen WimBoekToe
WimBoektoe gaat weer van start! Het sprankelende boekenprogramma waarin
gastheer Wim Daniëls bekende en minder bekende auteurs voorstelt aan het
publiek. Een avond vol energie, humor en flair. Op donderdag 6 september
ontvangt Wim Daniëls in de Muzerije Jan van Aken - auteur van de prachtige
historische roman De Ommegang - en René van Rijckevorsel, hij schreef het
zich in Den Bosch afspelende Zwanenbroeders. De muziek komt van Ukulele
duo The D’Ukes. De organisatie is in handen van de Bibliotheek, boekhandel
Adr. Heinen en De Muzerije. De muzikale bijdrage vanuit Studi073.

do 6 september | De Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | € 12,50 (incl. consumptie)
lees meer >

Minecraften in de bibliotheek
Bouw de Sint-Janskathedraal na in Minecraft!
Het Prins Clausfonds organiseert de gehele maand augustus verschillende
events in het teken van erfgoedbescherming. Op deze dag is er een speciaal
kinderprogramma in de bibliotheek, waarbij je via de computergame Minecraft de
Sint Jan nabouwt.
Jongere kinderen nemen hun eigen ‘erfgoed’ mee, bijvoorbeeld een teddybeer of
ander speelgoed dat kapot is. Samen met vrijwilligers gaan ze dit erfgoed
veiligstellen/maken. De Sint Jan in Minecraft is ook te bewonderen in VR!

za 25 augustus | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 11.00 - 17.00 uur | Gratis inloop
gedurende de dag
lees meer >

Woordlustig #2
RUW & Dukebox presenteren: Woordlustig #2! Hét podium en platform
voor spoken word in Den Bosch. Deze keer gehost door STEEV.
De line up is om te watertanden: Guus van der Steen (Kern Koppen), Jonathan
Cray Urbiztondo (Dichtende Avonturen), Eveliene Pas, De Bruwelijke, Tweede
Hans, Bluem en Tamara Robledo Oud ft. Jeff Joints

za 8 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 23.59 uur | € 5,- aan de
deur, € 4,- online
lees meer >

Open Monumentendag in de bibliotheek
Ons fraaie bibliotheekgebouw aan de Hinthamerstraat staat altijd voor
iedereen open. Maar met Open Monumentendag laten we graag nóg meer
zien...
Zo zijn er op 8 september rondleidingen door de bibliotheek, VR-wandelingen
door Europese gebouwen, een expositie van InstaDenBosch, presentaties van
onze Schrijfwerkplaats en optredens van Sylvia en Irene Maessen
(deelnemers aan het Internationale Vocalisten Concours).

za 8 september | Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch | 10.00 – 17.00 | gratis

NIEUWE BLIK op literatuur
De bibliotheek organiseert samen met boehandel Adr. Heinen en Theater aan de
Parade een nieuw evenement op de Binnendieze. Op 15 september
vindt NIEUWE BLIK op literatuur voor de eerste keer plaats; een boottocht langs
literaire performances op onverwachte plekken.
Langs de kade treden o.a. Nico Dijkshoorn, Thomas Olde Heuvelt, Lucas de
Waard en Jeroen Kant op. De literaire reis eindigt in Bibliotheek Den Bosch,
waar Herman Brusselmans wordt geïnterviewd door Ellen Deckwitz en de
band Sheewawah je muzikaal welkom heet.

za 15 september | Binnendieze en Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 18.30 - 23.00
uur | € 20,- (leden) - € 25,- (niet-leden)
Het is ook mogelijk om alleen het avondprogramma bij te wonen.
lees meer >

Start nieuwe leesclubs
Er gaan weer verschillende nieuwe leesclubs van start. Lees je graag en lijkt
het je leuk om samen met anderen boeken verder uit te diepen? Kom dan
naar een van de informatiebijeenkomsten. Er starten leesclubs rondom
Nederlandse literatuur, Engelse literatuur, (kunst)geschiedenis en filosofie. De
informatiebijeenkomsten zijn initiatieven van de landelijke organisatie Senia in
samenwerking met de bibliotheek.
Bibliotheek Den Bosch | kunstgeschiedenis | dinsdag 28 aug. | 10.00 uur
Bibliotheek Den Bosch | literaire leesclub | dinsdag 28 aug. | 10.00 uur
Bibliotheek Rosmalen | leesclub Engels | vrijdag 31 aug. | 10.30 uur
Bibliotheek Rosmalen | literaire leesclub | vrijdag 31 aug. | 10.30 uur
Bibliotheek Vught | geschiedenis | vrijdag 7 sept. 10.30 uur
Bibliotheek Vught | filosofie | vrijdag 7 sept. 10.30 uur

Graag aanmelden bij de contactpersoon van Senia in de regio, Mabel
Goossens Madlener, via mail mabel.goossens@senia.nl

Boeken komen tot leven in Theater aan de Parade
Het nieuwe theaterseizoen staat weer voor de deur bij Theater aan de Parade. In
het komende seizoen wordt een aantal boeken geëerd op het toneel zoals
JUDAS, Turks Fruit en Kom Hier Dat Ik U Kus.

Heb je JUDAS gelezen en ben je benieuwd hoe de bedreigende situaties die
Astrid Holleeder meemaakte er op het toneel uitzien? Wij mogen 2 x 2 vrijkaarten
weggeven voor deze spannende voorstelling op vrijdag 12 oktober! Mail
naar prijsvraag@bibliotheekdenbosch.nl en vertel ons waarom jij deze
voorstelling móet zien. Mailen kan tot 7 september.
lees meer >

