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Bevrijdingsfestival

Agenda

Op 5 mei organiseert de BiEB tijdens het
bevrijdingsfestival op het Familie

30 april - Juridisch spreekuur

Vrijheidsplein leuke activiteiten voor kinderen

2 mei - Schrijfwerkplaats

vanaf 2 jaar. Je kunt meedoen met een

2 mei - Walk & Talk

dichtwedstrijd waarbij we met elkaar een

2 mei - DF: Er ist wieder da

lange slinger van gedichten maken. Arend

5 mei - Bevrijdingsfestival

van Dam leest voor en vertelt over vrijheid

9 mei - Debat: Nieuw of

en ook wordt er voorgelezen uit andere hele

vernieuwbouw van Theater

leuke boeken. Kom langs en doe mee!

a/d Parade
12 mei - Gezocht: Koen Konijn,

5 mei | Pettelaarse Schans |

boekenboef

13.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >
lees meer >

Openingstijden feestdagen
Let op! Op de volgende feestdagen zijn

Terugkerende
activiteiten

beide stadsBiEBS gesloten:
di en woe - Spreekuur Taalhuis
5 mei: Bevrijdingsdag
16 mei: Tweede Pinksterdag

woe en vr - Voorlezen
zat - Juridisch spreekuur
ma - Schrijfwerkplaats

Voor alle openingstijden klikt u hier.
lees meer >

Discutabele Films: 'Er ist wieder da'
RUW presenteert: Discutabele Films
Discutabele Films vertoont films die discussie oproepen. De geselecteerde films
zijn opvallend binnen hun genre, experimenteren, of hebben grote impact in het
publieke debat. Na afloop volgt een discussie waarom de film discutabel is.

Er ist wieder da
De Führer is terug. Zeventig jaar na zijn vermeende dood wordt Adolf Hitler wakker
naast zijn voormalige bunker, nu ergens in een Berlijnse woonwijk. De oorlog is
voorbij en zijn partij is verdwenen. Verrassend genoeg begint Hitler een nieuwe
carrière op tv en internet omdat hij als briljante komediant wordt gezien. Ook al is
hij wel degelijk de echte en is er niets veranderd aan zijn ideeën…

2 mei | Kapel voormalig GZG-terrein | 19.30 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Verhalencoach
De vakantie is in aantocht en wat is nu fijner dan na een actieve dag s'avonds een
goed boek te lezen? Of gewoon lekker op het strand! Maar welk boek moet ik
lezen? Door het overvloedige aanbod is het lastig kiezen. U kunt natuurlijk voor de
bestsellers gaan. Maar als u werkelijk wilt weten wat bij u past, dan is een gesprek
met de Verhalencoach een uitkomst. De Verhalencoach is een speciaal opgeleide
bibliotheekmedewerker, die u op persoonlijk niveau adviseert en inspireert.

stadsBiEB Centrum & Rosmalen | op afspraak | gratis (exclusief voor leden)
lees meer >

Debat: Nieuw of vernieuwbouw Theater aan de
Parade
Te gast bij RUW zijn prof dr. Antoine Jacobs, lid van het comité
Geensloopwelcultuur en mr. Huib van Olden, wethouder van onder meer Cultuur
in ’s-Hertogenbosch. Zij kruisen de degens met als inzet: Nieuw- of
vernieuwbouw van het Theater aan de Parade.

Voorzitter van de debatavond is Tony van der Meulen, voormalig hoofdredacteur
van het Brabants Dagblad. Het debat begint om 20.00 uur. Toegang is gratis. U
kunt zich aanmelden via aanmelden@ruwdenbosch.nl

9 mei | Kapel voormalig GZG-terrein | 20.00 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Expositie Mariejella van Dommelen
In stadsbieb Rosmalen is in mei en juni werk te zien van Mariejella van
Dommelen. De reizen naar Thailand, het prachtige kleurenpalet en de positieve
invloed daarvan vormen de inspiratie voor de schilderkunst van Mariejella van
Dommelen. Onder de indruk van het vermogen van mensen om in het hier en nu
te leven probeert Mariejella datzelfde gevoel over te brengen in de schilderijen
en foto's die ze maakt.

mei & juni | stadsBiEB Rosmalen | tijdens openingsuren | gratis
lees meer >
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