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Boekenproeverij
Hoe vind je nou net dat éne mooie boek uit die enorme collectie waar je blij van
wordt, dat je inspireert, dat je stof tot nadenken geeft of juist ontspanning biedt?
Kom naar de BoekProeverij!

11 september | Bibliotheken 's-Hertogenbosch, Rosmalen & Vught |
verschillende tijden | gratis via kaartverkoop

lees meer >

Wikimonumentenride deel 1
Stadgids Janny Viguurs en de mannen van InstaDenBosch nemen je mee op een
fietstocht langs gemeentelijke monumenten. Tijdens de fietstocht maak je de
mooiste foto's die je tijdens deel II (02-10) kunt uploaden naar Wikimedia
Commons, de bankbeeld van Wikipedia.

12 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 18.30 - 20.00 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Workshop Proza schrijven met Lucas de Waard
Schrijver Lucas de Waard vertelt over zijn eigen schrijverschap en deelt de
belangrijkste lessen die hij de afgelopen 15 jaar geleerd heeft. Met deze lessen
in het achterhoofd ga je vervolgens aan de slag met het schrijven van een
levendig proza. Hoe trek je lezers het moment in en hoe laat je ze vergeten dat
ze aan het lezen zijn?
15 september | Bibliotheek Boxtel | 13.30 -15.30 uur | Kaartverkoop
lees meer >

Babybieb special
De wekelijkse BabyBieb gaat uitbreiden met specials! In september starten we
met een special over Baby-massage/babypret. De special duurt één uur en
uiteraard mag jouw baby gezellig mee! De special wordt gegeven door Leonie
Verhulst. Leonie heeft een praktijk rondom reflexologie, zwangerschap en
geboorte
16 september | Bibliotheek Vught | 15.30 – 16.30 | 4– 14 mnd. | €2,50
leden/€5,00 niet leden
lees meer >

Workshop Japans boekbinden
Anita van de Louw, docente boekbinden aan o.a. Sociaal Cultureel Centrum de
Slinger in Den Bosch, geeft in de Bibliotheek 's-Hertogenbosch op 24 september
een workshop boekbinden. Deze workshop wordt – op initiatief van de
schrijfwerkplaats – gegeven in het kader van de Maand van het Schrijven, die in
september plaatsvindt.
Deelnemers aan deze creatieve workshop krijgen in ongeveer een uur tijd de
kans om een mooi boekje te maken met de Japanse Binding. Deze binding is
een van de eenvoudigste boekbindmethoden en biedt veel ruimte voor de eigen
creativiteit.

24 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Kennismakers voor jou
Zen, Zien, Tekenen
Met Zen, Zien, Tekenen oefen je om te tekenen zonder te oordelen, waar te
nemen met volle aandacht en betrokken te zijn bij de dingen om je heen. Daar
heb je niet meer voor nodig dan potlood en papier. Onder leiding van kunstenaar
en docent Leo van Vegchel leer je omgaan met je valkuilen en laat hij je opnieuw
het plezier in het tekenen ervaren.

27 september | Bibliotheek Rosmalen| 19.30 - 22.00 uur | gratis
via kaartverkoop

Nooit meer eenzaam?
Een interactieve, leerzame en ervaringsgerichte workshop waarin d.m.v. een
presentatie en praktische oefeningen de kracht van het omwandelen van
eenzaamheid in een SAMENheid ervaren gaat worden.

30 september | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 -16.00 uur | gratis
via kaartverkoop

Kinderboekenweekfestival
Bibliotheek Rosmalen, Bruna en PERRON-3 presenteren: Het
Kinderboekenweekfestival Rosmalen! Een middag met voorstellingen van Tosca
Menten en Charlotte Dematons en heel veel activiteiten met het thema
vriendschap. Koop snel je kaartjes want tot 15 september krijg je
vroegboekkorting!
7 oktober | Perron-3 | 13.00 -17.00 uur | Kaartverkoop
lees meer >

Maak je eigen Stop-motion-film
Niets leuker dan zelf je verhaal maken! Dat kan tot en met 17 september in
bibliotheek ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Theater Artemis heeft namelijk een
stop-motion-filmpakket gemaakt bij de familievoorstelling ‘Het Verhaal van het
Verhaal’. In de bibliotheek kun je je eigen filmpje maken en als je er dan nog
geen genoeg van hebt krijg je een pakket mee om zelf thuis aan de slag te gaan!
Knip, plak en bouw je studio met latten en boeken en maak jouw verhaal met
een stop-motion-filmpje! Klik hier een korte instructievideo.

Kaartjes winnen?
Deel jouw Verhaal van het Verhaal op social media met de hashtag
#hetverhaalvanhetverhaal en tag Theater Artemis en Het Zuidelijk Toneel. Kans
maken op een prijzenpakket met twee vrijkaarten voor de voorstelling in Den
Bosch op 23 september, een boek van de bibliotheek en een Artemis-t-shirt?
Deel uiterlijk woensdag 19 september jouw filmpje! Aan het einde van de tournee
dingt de Bossche winnaar trouwens ook nog mee naar een dekbed met een
beroemdheid naar keuze!
lees meer >

Verandering reserveringen
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een verandering toegepast m.b.t.
gereserveerde materialen.

Wanneer je je gereserveerde materialen op komt halen dan staat er op het reserveringsbonnetje de eerste vier
letters van jouw achternaam in combinatie met de laatste vijf cijfers van het pasnummer waarop gereserveerd
is. Er staat dus geen volledige achternaam meer op het bonnetje. Veel leesplezier!

Lees verder na de Vakantiebieb
Heb je genoten van de VakantieBieb? Helaas heeft de app op 31 augustus haar
deuren gesloten: alle boeken zijn verwijderd van je virtuele boekenplank. Als lid
van de Bibliotheek kun je gelukkig altijd e-books lenen, met keuze uit meer dan
20.000 titels. Dus lees vooral lekker verder!

Win een We Are Public lidmaatschap
Wat maakt jou een cultuuroptimist? Vertel het ons in geuren en kleuren en maak
kans op een We Are Public lidmaatschap van 3 maanden. We mogen er 2
weggeven!! Stuur je antwoord vóór 20 september 2018
naar prijsvraag@bibliotheekdenbosch.nl en maak kans!

Met een We Are Public-pas (€15 per maand) krijg je toegang tot de beste
concerten, exposities, voorstellingen en films van Brabant, maar ook
Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden en Delft: minimaal 100 bijzondere
programma’s per maand. 365 dagen per jaar. Geselecteerd door onze bevlogen
redactie!

Kijk voor meer informatie op www.wearepublic.nl
lees meer >

Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch - 073-6802900
nieuws@bibliotheekdenbosch.nl - www.bibliotheekdenbosch.nl
Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen.

