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Agenda
Wekelijks
Schrijfwerkplaats

30-03: Dyslexie kletsclub

Voorlezen

06-04: VerhaalTijd

Klik en Tik

07-04 t/m 14-

Juridisch spreekuur

04: Openingsweek

Voorleeshond

Bibliotheek Vught

Spreektaal

08-04: Human Library

Leesgroep Makkelijk Lezen

10-04: Lamarziendan
11-04: Ook zo gevoelig?

Tweewekelijks

11-04: Waanzinnige

BabyBiEB

Boomhutmiddag

Architecten Spreekuur

11-04: Mad Science
12-04: WimBoekToe

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Mad Science
CoderDojo

Human Library | Help je mee?
Op zondag 8 april kun je in Bibliotheek ´s-Hertogenbosch levende boeken lenen
tijdens de Human Library. Levende boeken zijn mensen die in het dagelijks
leven vaak te maken hebben met vooroordelen. Denk aan een transgender, een
ex-verslaafde of een non. Zij voeren die dag korte gesprekjes met bezoekers.

Om alles soepel te laten verlopen zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die
ons team komen versterken op deze bijzondere middag. Er zijn verschillende
rollen te vergeven, zoals promotors, bibliothecarissen en matchmakers.

Meer weten? Mail naar Margo Kwinten m.kwinten@bibliotheekdenbosch.nl of
Helen Hendriks h.hendriks@bibliotheekdenbosch.nl.

8 april | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Openingsweek Bibliotheek Vught in DePetrus
Boekenkasten zijn neergezet en worden gevuld, computers worden aangesloten
en ook de stoelen en tafels krijgen een mooi plekje. Bibliotheek Vught wordt
klaargemaakt voor de 'Grande Opening' op zaterdag 7 april. Tot en met zaterdag
14 april staat er een mooi en vol programma voor je klaar.

Zo zijn er workshops spoken word & rap, een literaire snackbar,
prentenboekenfeest en ook de koningin van de talkshow Sonja Barend komt
langs! Natuurlijk is er nog veel meer voor jong en oud(er) en alle activiteiten zijn
gratis te bezoeken! Bekijk het hele programma hier.

7 t/m 14 april | Bibliotheek Vught (DePetrus) | tijdens openingstijden | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Bodies in Urban Spaces
De Weense Willi Dorner, wereldwijd bekend om zijn performances 'Bodies in
Urban Spaces', heeft al meer dan 80 steden in een podium veranderd. Van New
York tot Helsinki, van Berlijn tot Zuid-Korea. En nu is ‘s-Hertogenbosch aan de
beurt, tijdens het Playful Arts Festival!

En jij kunt meedoen! Ben je een danser, acrobaat, parcour runner, klimmer, yogi,
man of vrouw met een fit en lenig lijf? Ben je nieuwsgierig naar de
mogelijkheden van lichaamstaal en nieuwe manieren om de stad te gebruiken
als podium? Ja?! Meld je dan aan voor 7 april voor 'Bodies in Urban Spaces' in
‘s-Hertogenbosch door een email te sturen naar: hello@playfulartsfestival.com.
We nodigen je dan uit voor de casting op 10 april.
Click for English
lees meer >

Dyslexie kletsclub
Dyslexie hebben is niet altijd makkelijk. Je voelt je toch anders dan andere
kinderen uit je klas. Onder professionele leiding van kinderzorgpraktijk Spil praat
je met leeftijdsgenoten die ook dyslexie hebben.

Heb je dyslexie en zit jij in groep 6, 7 of 8? Kom dan ook eens naar de Dyslexie
Kletsclub op de laatste vrijdag van de maand in de Bibliotheek 'sHertogenbosch. Meld je vooraf aan via de kaartverkoop.
Haal je gratis kaarten hier.

elke laatste vrijdag v/d maand | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 16.00 – 17.00 uur
| gratis via kaartverkoop
lees meer >

Workshop: Bewust opvoeden van hoogsensitieve kinderen
Evelyn en Corina zijn beiden Sensikids-coach en werkzaam vanuit hun praktijk
Positief Sensitief met kinderen en ouders. Met enthousiasme en humor zullen ze
in deze workshop samen met ouders dieper ingaan op jouw rol als ouder van
een hoogsensitief kind. Koop hier je kaarten.

11 april | Bibliotheek Rosmalen | 09.00 - 11.45 uur | €12,50 (leden) €15,lees meer >

Mad Science: Supersnelle scheikunde (9+)
Wetenschap en techniek saai? Niet met Mad Science! De professionele Mad
Science docent gaat met je aan de slag en je doet waanzinnig leuke en
spannende experimenten. Test bijvoorbeeld de snelheid van een chemische
reactie of ga op onderzoek uit wat je kunt doen met droog ijs (brrr!).
Koop je kaarten hier.

11 april | Bibliotheek Boxtel | 15.00 - 16.15 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

WimBoekToe
Gastheer Wim Daniëls presenteert alweer voor de zesde maal zijn literaire
talkshow waarin hij de (toekomstige) groten der aarde aan het publiek
voorstelt. Een avond vol energie, humor en flair. De organisatie is in handen
van de Bibliotheek, Boekhandel Heinen & Muzerije. En wat zou een literaire
talkshow zijn zonder muziek? Precies...net iets minder leuk. Dus zorgt
Studi073 voor een muzikale omlijsting van jewelste!
Daniëls ontvangt Kristien Hemmerechts en Laura van der Haar.
Hemmerechts zorgde voor opschudding in België met haar boek 'De vrouw
die de honden eten gaf', over het leven van de ex-vrouw van Marc Dutroux.
Haar nieuwste boek 'Wolf' gaat over woede. Van der Haar debuteert met
haar roman 'Het Wolfgetal', een buitengewoon zintuiglijke en duistere roman
over een ontspoorde pubervriendschap. Koop je kaarten hier.

12 april | Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | €12,50

KennisBende! Interactieve collegereeks voor kinderen
Alles weten over Anne Frank? De Bossche schrijfster Denise De Costa verdiept
zich al jaren in haar leven en vertelt erover in dit kindercollege! Na het verhaal
van Denise gaan kinderen zelf een dagboekje maken.
Koop je kaartjes hier.

14 april | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | €5,- (leden) €7,50 (nietleden)
lees meer >

Susan Brinkmann: Tekenen met kleurpotloden
Susan is internationaal bekend om haar zeer realistische portrettekeningen die
ze maakt met kleurpotloden en grafiet. Haar werk wordt vaak gepubliceerd in
tijdschriften en boeken. Op veler verzoek komt Brinkmann haar lezing over
tekenen met kleurpotloden nog eens geven!

Susan vertelt over een stukje historie, verschillende soorten materialen en ze
laat voorbeelden van technieken zien. Ook licht ze haar eigen werk en dat van
internationale kleurpotloodkunstenaars toe.
Haal je gratis kaarten hier.

16 april | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 10.30 -12.00 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >
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