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Manifestatie
17 mrt - Frans van Halder
17 mrt - Boek & Bal

Wim Daniëls op z'n best!
Wim Daniëls gaat vrolijk door met zijn spetterende talkshow WimBoekToe! In
deze 5de editie betreden Jolande Withuis en Maxim Februari het podium.
Gastheer Daniëls gaat op geheel eigen wijze in gesprek met de auteurs en ook
het publiek wordt niet vergeten. Koop je kaarten hier.

8 maart | Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Natuur & Economie
De natuur wordt bedreigd door de mens. De transitie naar een duurzame
samenleving met oog voor de natuur vergt een groene economie. Welk nieuw
natuurbeeld en mensbeeld zouden de uitgangspunten moeten zijn en welke
waarden liggen aan de basis van natuur en mens? David Andreae vertelt je in
deze enerverende lezing over hoe we tot een groene economie zouden moeten
komen.
13 maart | Bibliotheek Boxtel | 13.30 - 15.15 uur | gratis
lees meer >

De Pelikaan van Martin Michael Driessen
“Soms zie je aan een schrijver wat geweldig schrijven is” (Arjen Fortuin in NRC
over Rivieren)
Neerlandicus Jan Willard neemt je vanavond mee naar het Kroatische deel van
Joegoslavië in 'De Pelikaan' van Martin Michael Driessen. Een tragikomedie waarin
ook de Balkanoorlog een rol speelt. Koop je kaarten hier.
14 mrt | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)
lees meer >

Authentieke politici in de tijd van sociale media
Politici worden voortdurend gefilmd en gefotografeerd en treden vaak op in de
media. Allang niet meer alleen op televisie, maar ook op Facebook, Twitter en
andere sociale media. Zij willen graag als ‘echt’, ‘gewoon’, ‘zichzelf’ en
‘authentiek’ overkomen. Om daaraan te kunnen voldoen hebben ze –
paradoxaal genoeg – teams van spindoctors, mediatrainers en politiek
assistenten om zich heen, die ervoor zorgen dat het beeld van oprechtheid en
originaliteit in stand gehouden wordt.
In StandUpProf laat Dr. Sara Polak aan de hand van vooral Amerikaanse
voorbeelden uit de recente geschiedenis zien hoe beeldvorming werkt en hoe
media en imagomanagement een rol spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Koop je kaarten hier.

15 maart | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.15 - 21.45 uuur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
lees meer >

Griet Op de Beeck naar Literaire Manifestatie
De 22e editie van het groots opgezette boekenspektakel 'De Literaire
Manifestatie' vindt plaats op vrijdag 16 maart. Niemand minder dan Griet Op
de Beeck, Özcan Akyol en Thomas Verbogt betreden het podium van het
Theater aan de Parade. Onder leiding van presentator Pieter van der Wielen
praten zij over hun werk en leven.
Koop je kaartjes hier.

16 maart | Theater aan de Parade | 20.00 - 22.00 uur | €15,- (leden) €17,(niet-leden)

Alle stemmen tellen
Het boek 'Alle stemmen gelden' is samen met Bibliotheek 's-Hertogenbosch
en leerkrachten uit het Bossche basisonderwijs ontwikkeld met het oog op
burgerschapsvorming en taalontwikkeling op school. Bij het boek hoort een
lesbrief met concrete ideeën om aan de slag te gaan met de thematiek van
democratie, zoals voor jezelf opkomen, rekening houden met elkaar, samen
beslissen.

In aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen lezen de makers van het boek

'Alle stemmen gelden' het boek voor, geven uitleg over stemmen en gaan
daarna met kinderen aan de slag. Uitgelegd wordt waarom je nou eigenlijk
een spandoek maakt en natuurlijk ga je daarna aan de slag om er zelf één te
maken!
17 maart | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 15.00 uur | 6 - 12 jaar |
gratis

Wereldverteldag tournee
Elk jaar op en rond 20 maart laten vertellers uit de hele wereld tijdens
Wereldverteldag hun verhalen horen. Door in de hele wereld op dezelfde dag te
vertellen wordt gesymboliseerd dat verhalen mensen met elkaar verbinden.
Vertelpodium 'Het Lopende Vuur' doet uiteraard mee met deze speciale
verteldag! Vier vertellers trekken in de middag met verhalen voor de hele familie
langs de verschillende vestigingen van Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o.

Bibliotheek Sint-Michielsgestel 10.00 - 10.30 uur
Bibliotheek Boxtel 11.00 - 11.30 uur
Bibliotheek Vught 13.00 - 13.30 uur
Bibliotheek Rosmalen 14.00 -14.30 uur

Kom langs en beleef mooie en spannende verhalen!
20 maart | verschillende vestigingen | gratis
lees meer >

Onderzoek behoeftes 50+’ers in gemeente Boxtel
In opdracht van Hobbycentrum Boxtel (HCB) doet adviesbureau SOLVE Social
Impact Consulting onderzoek naar de behoefte aan vrijetijdsbesteding en
contactmogelijkheden van 50+’ers in de gemeente Boxtel. Dit onderzoek zal
worden overgedragen aan Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, zodat zij met de
uitkomsten van het onderzoek hun diensten kunnen verbeteren. Graag zou
SOLVE u willen uitnodigen om deze digitale enquête in te vullen, mits u 50+
bent. SOLVE garandeert dat de enquêtegegevens die verzameld worden nooit
tot individuele personen zijn te herleiden. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt
worden voor onderzoeksdoeleinden. Ga naar de enquete.
lees meer >

Informatiebijeenkomst leesgroep kunstgeschiedenis
Ben je geïnteresseerd in kunst, de geschiedenis en de beleving ervan? Kom dan
op donderdag 15 maart kennismaken om een leesgroep kunstgeschiedenis te
starten. De informatiebijeenkomst in Bibliotheek 's-Hertogenbosch is een initiatief
van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met de BiEB.

15 maart | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 10.00 uur | gratis
lees meer >
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