WimBoekToe, Stand Up Prof en Kindercollege
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Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Juridisch spreekuur
Voorleeshond
Spreektaal
Leesgroep Makkelijk Lezen

Agenda
02-02 - Kindertheater
Pietepaf
03-02 - Kindertheater
Pietepaf
03-02 - Kindertheater
Pietepaf
04-02 - Kindercollege
06-02 - Theeproeverij
07-02 - Mad science

Tweewekelijks
BabyBiEB
Architecten Spreekuur

07-02 - Martin Michael
Driessen
08-02 - Senia
startbijeenkomst

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Mad Science

15-02 - Stand Up Prof Linda
Duits
17-02 - CoderDojo

Theaterworkshop over Sssst! De tijger slaapt
‘Ssst! De tijger slaapt’ is verkozen tot het prentenboek van het jaar 2018. Samen
met Pepita van Kindertheater Pietepaf gaan de kinderen het boek lezen,
bekijken en er over kletsen. In combinatie met een theaterworkshop leert de
docente de kinderen om het verhaal tot leven te brengen!
Koop je kaartjes hier.

2 feb | Bibliotheek Boxtel | 10.00 - 10.45 uur | € 2,50 (leden) en € 5 (niet-leden) |
ouders hoeven geen kaartje te kopen
lees meer >

Sneller, hoger, sterker! Derde kindercollege in de
BiEB
Nog even en de Olympische Spelen gaan weer van start. Ben jij ook zo
benieuwd naar hoe het toch kan dat sporters steeds weer opnieuw records
verbreken? Hoe snel een mens eigenlijk kan schaatsen of een skiër springen?
Sportprofessor Maria Hopman (RadboudUMC) vertelt je er alles over!
Hoe het leven van een topsporter in spe er in het echt uitziet hoor je van jong
zwemtalent Tallysia. En.. we blijven zelf ook niet stil zitten. Kom je ook?
Koop je kaartjes hier.

4 feb | stadsBiEB Centrum | 14.00 - 15.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Welkom in de wereld van thee
Theesommelier Linda Cebrian-Rampen laat je kennis maken met de wereld
achter de thee. Een proeverij is daarvoor de perfecte gelegenheid. Thee is
namelijk zo veel meer dan alleen water en blaadjes in een pot. Tijdens de
theeproeverij laat ze je verschillende soorten pure theeën proeven en neem ze
je mee in de lange geschiedenis van thee. Ontdek welke theesoorten er zijn, hoe
ze worden verbouwd en hoe je ze zelf kunt herkennen.
Koop je kaarten hier.

6 feb | Bibliotheek Boxtel | 10.30 - 12.00 uur | €2,50
lees meer >

Drieluik Martin Michael Driessen
Verdiep je in februari en maart in de literatuur van Martin Michael Driessen. De
schrijver van het veelgeprezen en met de ECI Literatuurprijs bekroonde
boek Rivieren is op 28 maart te gast in de bibliotheek. In twee eerdere sessies op 7
februari en 14 maart neemt Neerlandicus Jan Willard je mee in het werk van
Driessen.

Rivieren en Vader van god
Met het boek rivieren won Driessen de ECI Literatuurprijs. 'Een boek dat leest als
een roman, maar bestaat uit drie door dezelfde thema’s verbonden verhalen', aldus
de jury. 'Een boek van een ingetogen grootheid, met schitterende, beeldende
zinnen en een onbestemde dreiging.'
Koop je kaarten hier

7 feb | stadsBiEb Centrum | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)

De Pelikaan
De Pelikaan is een tragi-komedie die zich afspeelt in het Kroatische deel van
Joegoslavië op de vooravond van de Balkan oorlog.
Koop je kaarten hier.

14 mrt | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)

Jan Willard interviewt Martin Michael Driessen
Het slot van het drieluik waarbij de auteur zelf antwoord geeft op alle brandende
vragen. Kom alles te weten over de auteur en zijn boeken!
Koop je kaarten hier.

28 mrt | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)

Wil je bij het hele drieluik aanwezig zijn, dan kun je ook kiezen voor
een passepartout.
lees meer >

Stand Up Prof: Feiten check over het feminisme
Het afrekenen met seksuele intimidatie, genderneutraalheid en het strijden voor
topposities voor meer vrouwen is het nieuws van alledag. Toch is het spreken
over feminisme nog altijd reden tot veel verzet. Dr. Linda Duits analyseerde de
mythes over het feminisme en spiegelt ze aan de praktijken van nu: van Dolle
Mina tot Feministen in Verzet, van praatgroepen tot hashtag-activisme.
Koop je kaarten hier.

15 feb | stadsBiEB Centrum | 20.15 - 21.45 uur | €5,- (leden) €7,50 (niet-leden)
lees meer >

'aanTafel' met Women Inc.
Maandelijks worden er in de BiEB tafelgesprekken georganiseerd, speciaal voor
vrouwen. WOMEN Inc. merkt namelijk dat vrouwen heel goed zijn in het helpen
en versterken van andere vrouwen, maar dat ze soms vergeten om ook aan
zichzélf te denken.
Herken jij dit bij jezelf en wil jij daar verandering in brengen? Schuif dan aan voor
een aanTafel-gesprek. Aan de hand van speciaal ontwikkelde
gespreksmethodieken ga je in gesprek met andere vrouwen om jezelf en elkaar
te motiveren en om kansen te zien én te grijpen.

21 feb | stadsBiEB Centrum | 10.00 - 12.30 uur | gratis
lees meer >

Hoe word ik vitaal ouder?
Gelukkige, vitale, oudere mensen zijn uitgerust en beschikken over voldoende
energie om te doen wat ze leuk vinden. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je
ervoor dat je energiek en veerkrachtig blijft? Veronique Kilian vertelt over de
Chinese vitaliteitskunde, die staat voor: kort en krachtig bijtanken, het aanboren
van je geluksgevoel en dat voor je laten werken.
Haal je gratis kaarten hier.

22 feb | HEVO tulpstraat 2-4 Rosmalen | 14.00 -16.00 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Literaire Talkshow WimBoekToe #4
Wim Daniëls gaat vrolijk door met zijn spetterende talkshow WimBoekToe! In
deze 4de editie betreden Nina Polak, Bert Natter en Anne-Fleur van der Heiden
het podium. Gastheer Daniëls gaat op geheel eigen wijze in gesprek met de
auteurs, maar ook het publiek wordt niet vergeten. Wees gewaarschuwd als je
op de eerste rij gaat zitten. ;)
Koop je kaarten hier.

22 feb | Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Gezocht cultuuroptimisten!
Hou je van cultuur en vind je het leuk om naar voorstellingen te gaan, hou dan
We Are Public in de gaten. We Are Public geeft dagelijks toegang tot de beste
concerten, exposities, voorstellingen en films in de stad. Samen met We Are
Public geven we je nu een maand cultuur cadeau. Kijk hier voor meer
informatie!
lees meer >
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