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Kinderboekenweek: Van festival tot rapworkshop – Kom
erbij!
De Kinderboekenweek begint! En natuurlijk is er van alles te doen in en om onze
bibliotheekvestigingen.
Vrienden door Dik & Dun
Op zaterdag 6 oktober komt de interactieve muziektheatervoorstelling Vrienden
door Dik en Dun naar Bibliotheek Vught én naar Muzerije.
Kinderboekenweek festival!
De dag erna feesten kinderen samen met hun beste vriend(in) in Perron-3

tijdens het Rosmalens Kinderboekenweekfestival. Er zijn voorstellingen van
Charlotte Dematons (De Gele Ballon) en Tosca Menten (Dummie de Mummie).
Workshop Rappen
Stoere jongens en meisjes krijgen tijdens de Kinderboekenweek de kans om een
eigen rap te schrijven én op te nemen in Bibliotheek Berlicum (woensdag 3
oktober) en in Bibliotheek Boxtel (woensdag 10 oktober).
Kijk voor alle info op deze speciale Kinderboekenweek pagina.
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Laad je batterijen op!
Ontdek het geheim waardoor je de batterijen in jouw lichaam echt kunt opladen.
Wat zijn energieslurpers en -brengers in jouw leven? Tijdens deze interactieve
lezing krijg je praktische tips mee naar huis om een balans tussen INspanning en
ONTspanning te krijgen of te behouden.
10 oktober | 20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek ’s-Hertogenbosch | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Wim Daniëls ontvangt Pauline Broekema en Mensje van
Keulen
In deze achtste editie van WimBoekToe ontvangt Wim Daniëls
schrijfster/verslaggever Pauline Broekema van wie binnenkort Het uiterste der
zee verschijnt. Een verhaal van twee Joodse families uit het land achter de dijken.
De andere gast is Mensje van Keulen die in haar Huwelijksverhalen zowel
meedogend als meedogenloos inzicht geeft in de eeuwigdurende inspanningen die
nodig zijn om een huwelijk te laten slagen.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door November Music! Mathijs Leeuwis zal
het publiek verwarmen met de bijzondere klanken van zijn pedal steel. Hij wordt
hierbij begeleid door Marzio Scholten op elektrische gitaar.
11 oktober | Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | €12,50 incl. consumptie
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Paper Craft
Wat kun je allemaal met papier? Wij laten het je zien! Gekleurd papier en oude
boeken vormen input voor nieuwe papieren maaksels. Tijdens verschillende
workshops voor jong en oud kun je boekjes inbinden, papierscheppen en boeken
tot kunstwerken vouwen, knippen en snijden. Voor elke leeftijd is er een workshop!
De Week van het Maken
Paper Crafts is onderdeel van De Week van het Maken en dat is het grootste
maakevenement van Nederland. Samen met tal van instellingen brengt Crafts
Council Nederland de kracht van het maken onder de aandacht bij miljoenen
Nederlanders. Tijdens deze week kan op veel plaatsen in het land worden
gemaakt en geleerd. Zowel tradities als nieuwe toepassingen staan in de

spotlights.
27 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
via kaartverkoop
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Popronde bij Muzerije
Dit weekend strijkt de Popronde neer in Den Bosch en bij de Muzerije kun je
vanavond genieten van 3 kick-ass zangeressen!
Esther de Jong | 20:00 uur
Esther de Jong (Dokkum, 1994) schrijft Nederlandse dagboekmuziek. Met
nummers over liefde, (ver)dwalen en hartpijn sleurt ze je mee naar een
ondergrondse wereld.
Janna Lagerström | 21:30 uur
Kleine collages van woord en klank vormen de liedjes die Janna Lagerström sinds
2011 maakt. Ze keert zichzelf, haar gedachtegang en haar dromen
binnenstebuiten en daar komt muziek uit die zich het best laat omschrijven als
dromerige poëzie-pop.
Eva van Pelt | 22:45 uur
Eva van Pelt (1992) is een Brabantse zangeres en maker die afstudeerde aan de
Rockacademie. Zij beweegt zich in het spannende grijze gebied tussen popmuziek
en theater, en laat zich inspireren door artiesten als Wende Snijders en Roosbeef.
5 oktober | Muzerije | 19.00 - 23.55 uur | gratis
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Beatrice de Graaf bij boekhandel Heinen
Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief was verslagen? Hoe kwam het
Europese continent tot bedaren? In haar nieuwste boek ‘Tegen de terreur’
reconstrueert Beatrice de Graaf de eerste gezamenlijke Europese strijd tegen de
terreur. Op dinsdag 16 oktober vertelt de Graaf over haar nieuwste boek in
boekhandel Heinen.
16 okotber | boekhandel Heinen | 19.30 uur | €5,- entree
lees meer >
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