Adriaan van Dis, Govert Schilling en Lambér
Royakkers
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch 9 november 2017
Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Digisterker
Jureka
Voorleeshond
Spreektaal

Agenda
12-11 - Miniature Opera
13-11 - Zorg achter de Muur
14-11 - thePATIENT
15-11 - RoboCup
15-11 - Fabels en feiten
over voeding en kanker
18-11 - IK ROBOT
18-11 - Govert Schilling
sterren kijken

Tweewekelijks
Babybieb

20-11 - Adriaan van Dis
21-11 - Zorgeloos leven
22-11 - CoderDojo Vloggen

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Proefje v/d maand

22-11 - Schiet mij maar lek
lees meer >

Adriaan van Dis
Van Dis vertelt over zijn nieuwste roman In het buitengebied.
Een schrijver heeft zich gevestigd in een afgelegen vallei - ver van de stad en
zijn vrienden. De stilte is tastbaar. In de lente hoort hij vliesjes van de haagbeuk
knappen, maar het sterkst klinkt een tergende binnenstem die de man
confronteert met zijn angsten en obsessies...
Koop je kaarten hier.

20 nov | 20.00 - 22.00 uur | Perron-3 | €10,- (leden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

Kijkje achter de muren van de Penitentiaire
Inrichting Vught
Zorg achter de Muur is een interactieve lezing van Peter van Kaathoven en geeft
een kijkje achter de schermen van de Penitentiaire Inrichting Vught. Wat gebeurt
er achter de betonnen muren op de Vughtse hei...?
Koop je kaarten hier.

13 november | stadsBiEB Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (nietleden)
lees meer >

RoboCup: Voetballende Robots
Robots die de wereldkampioen voetbal moeten kunnen verslaan. Zo ver is het
nog niet, maar de technologie wordt steeds beter. Lotte de Koning van Tech
United Eindhoven vertelt alles over voetbalrobots en de competitie RoboCup.
Kom luisteren want ze neemt een echte voetbalrobot mee!
Koop je kaarten hier.

15 nov | Bibliotheek Boxtel | 19.00 – 19.45 uur | € 2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Klaas
Kom je ook naar de Sinterklaas knutsel- en voorleesmiddag? Na afloop kun je
de door jou geknutselde schoen zetten en maak je kans op gratis kaarten voor
‘Klaas’! Deze voorstelling van NT Jong vertelt een Oudhollands
Sinterklaasverhaal en is te zien op woensdag 29 november om 15.00 uur in
PERRON-3. Wil je zeker zijn van kaartjes? Reserveer ze dan hier.

15 nov | stadsBiEB Centrum en Rosmalen | 15.00 - 16.30 uur | Gratis
lees meer >

Sterren kijken met Govert Schilling
Pak je telescoop erbij, want tijdens het college gaan we sterren kijken met
Govert Schilling! Deze sterrenkundige laat je kennis maken met het ongelofelijke
heelal. Je komt van alles te weten over sterren, planeten, zwarte gaten en
buitenaards leven. Koop je kaarten hier.

18 nov | 14.00 - 15.30 uur | Perron-3 | €5,- (leden) €7,50 (niet-leden)
lees meer >

IK ROBOT
In IK ROBOT neemt Mitchell de Mol van AVRGE International B.V. je mee op
een Virtual Reality tour door de ruimte. Je stapt in een ruimteschip en vliegt door
het heelal, dus vergeet vooral je ruimtepak niet mee te nemen. Zodra je weer op
aarde geland bent kun je op de foto met een levensechte digitale robot! #OMG :)

18 november | Bibliotheek Vught | 12.30 – 15.30 uur | Gratis | van 8 tot 100 jaar
lees meer >

CoderDojo: Vloggen
Kijk jij de hele dag YouTube en vind je het fantastisch om te leren vloggen? Meld
je dan snel aan en voor je het weet is jouw vlog trending! Voor deze sessie is het
makkelijk als je een eigen laptop meeneemt. Haal je gratis kaarten hier.
Belangrijk: als je jonger ben dan 12 jaar dan moet jouw ouder/voogd bij je
blijven tijdens de sessie.

22 nov | 16.00 – 17.30 uur | 10 – 15 jaar | stadsBiEB Centrum | Gratis

lees meer >

Schiet mij maar lek!
Expeditie mantelzorger: Schiet mij maar lek! gaat over de zorgen van jonge
mantelzorgers. Door middel van een spannende lasergame in de BiEB (!) komen
we steeds een stukje meer te weten.
Koop je kaarten hier.

22 november | 20.00 - 22.00 uur | stadsBIEB Centrum | € 7,50 (leden) - € 10,(niet-leden) (incl. consumptie)
lees meer >

Workshop:Wegwijs in social media en opvoeding
Grooming, online pesten, wraakporno... Het is een schrikbeeld van veel ouders
en opvoeders. Hoe ga je het gesprek met je kind aan over het gebruik van social
media? Jos de Mortel zet je hierover aan het denken tijdens de
workshop Wegwijs in social media en opvoeding.
Koop je kaarten hier.

23 nov | stadsBiEB Centrum | 20.00 – 21.30 uur | € 2,50 (inclusief consumptie)
lees meer >

StandUpProf: Lambér Royakkers
De inzet van robots in de zorg lijkt met de nieuwe robotica-ontwikkelingen niet
ver weg. Prof. dr. Lambér Royakkers gaat in op de ethische en maatschappelijke
kwesties die zorgrobots, nu en op termijn, met zich mee kunnen brengen.
Koop je kaarten hier.

23 nov | stadsBiEB Centrum | 20.15 – 21.45 uur | €5,- (leden) €7,50 (niet-leden)
lees meer >

December=Designmaand
December staat in het teken van design en we geven jullie alvast een
voorproefje. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten!
1 dec: Design works friday
16 dec: Snertwandeling Social Design
21 dec: StandUpProf: Design Documentaries

Vergeet niet om alvast kaarten te kopen want op=op!
lees meer >

Mooie acties met het Theater aan de Parade
De Gelaarsde Kat
Miaauww! ‘De Gelaarsde Kat’ komt naar ’s-Hertogenbosch! De voorpret begint al
tijdens een poezelige voorlees- en kleurmiddag bij de bieb! Degene die de
mooiste kleurplaat vóór zondag 26 november inlevert in stadsBiEB Centrum of
Rosmalen wint 2 vrijkaarten voor de ‘De Gelaarsde Kat’ op zondag 3 december
om 13.30 uur in Theater aan de Parade. Wil je zeker zijn van kaartjes? Reserveer
ze dan hier!

22 nov | stadsBiEB Centrum en Rosmalen | 15.00 - 16.00 uur | Gratis

Wil je nóg meer kans maken op kaartjes voor de Gelaarsde Kat? Doe dan
mee met de volgende prijsvraag:
Weet jij wat de naam is van de molenaarszoon waarmee ‘De Gelaarsde Kat'
bevriend raakt? Stuur je antwoord vóór 23 november o.v.v. naam en adres
naar wist@theateraandeparade.nl en maak kans op twee vrijkaarten.
Voor beide voorstellingen (13.30 uur en 16.00 uur) krijgen biebleden sowieso
€ 5,- op een kaartje. Door te geven bij je bestelling via de website of per telefoon.
Met €5 korting naar toneelstuk Achter het Huis.
‘Het dagboek van Anne Frank’ behoort al decennia tot de meest gelezen boeken
ter wereld. Wat deed het leven met dit opgroeiende meisje? En hoe was het voor
de mensen om haar heen? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor Ilja
Leonard Pfeiffers veelbesproken bewerking van 'Het Achterhuis'.

Op vertoon van je bibliotheekpas krijg je €5,- korting op deze bijzondere
voorstelling. Je kunt online kiezen voor een BiebPas of BiepKind om van de
korting gebruik te kunnen maken. Koop je kaarten hier.

21 nov | 20.00 uur | Theater aan de Parade | 1ste rang €26 | 2de rang €24,50
lees meer >
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