SEPTEMBER = Maand van het Schrijven
Extra editie - Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o.
September is Maand van het Schrijven bij de BiEB! Met workshops,
masterclasses, ontmoetingen en lezingen staat deze editie weer bol van
de activiteiten voor iedereen die van schrijven houdt, er meer vanaf wilt
weten of gerenommeerde auteurs wil ontmoeten.
4 sept - Masterclass Bloggen
Heb jij plannen of ben je al gestart met bloggen? Dennis Rijnvis geeft je vanuit
eigen ervaring schrijftips en inzichten die van pas komen bij het bloggen.
Dennis Rijnvis is de oprichter van Schrijfvis en is schrijvend
(wetenschaps)journalist voor onder meer de Volkskrant en Quest, Nu.nl en
Psychologie Magazine. Dennis blogt over de kunst van het schrijven.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | € 7,50 (leden) - € 10,- (nietleden)
lees meer >

8 sept - Maak kennis met de Schrijfwerkplaats
De Schrijfwerkplaats presenteert zich tijdens de Open Monumentendag aan het
publiek door middel van interviews, voordrachten en live schrijven.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
lees meer >

10 sept - Workshop Schrijven en social media
Je bent een enthousiast schrijver van verhalen of gedichten en je bent al een
aardig eind op weg met je roman, je novelle of je zeer lezenswaardige biografie.
Maar waarom zou je wachten tot je een uitgever hebt gevonden? Je kunt nu al in
contact komen met je toekomstige lezers. Hoe? Door actief op zoek te gaan
naar je publiek via sociale media.
In deze workshop leer je de eerste stappen zetten op weg naar online
ontmoetingsplaatsen tussen lezers en schrijvers.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

13 sept - Workshop Levensverhalen schrijven door
Annemarie Bon
In deze workshop krijg je creatieve tools aangereikt om herinneringen op te halen
en die te verwerken in een autobiografische tekst. Samen met Annemarie Bon ga
je aan de slag en leer je schrijven over je eigen geschiedenis.
Annemarie Bon is (jeugdboeken)schrijver en schrijfdocent. Neem voor deze
workshop een tastbare, dierbare herinnering uit je jeugd mee, bijvoorbeeld een
schoolrapport, een foto, een boek, een sieraad, speelgoed, een gift, het kan van
alles zijn.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | € 5,- (leden ) - € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

15 sept - Schrijfworkshop Lucas de Waard
Schrijfworkshop met de jonge Bossche schrijver Lucas de Waard.
Lucas de Waard (1984) schreef o.a. voor Bos Theaterproducties, Theaterfestival
Boulevard, MEST Magazine, Cojones (VARA), Janke Dekker producties en het
Zuidelijk Toneel.
In 2015 verscheen zijn debuutroman ‘De Kamers’ bij uitgeverij De Geus. Deze
schopte het tot de shortlist voor de Gouden Strop Schaduwprijs. In 2016 won Lucas
de Waard een Musical Award voor beste script, voor ‘Willem Ruis; de show van zijn
leven’. Zijn tweede roman ‘Kraaien tellen’ verscheen in 2017.
Bibliotheek Boxtel | 13.30 - 15.30 uur | € 7,50 (leden) - € 10,- (niet-leden)
lees meer >

15 sept - NIEUWE BLIK op literatuur
NIEUWE BLIK op literatuur is een boottocht langs literaire performances op
onverwachte plekken. De route vaart langs onbekend cultureel erfgoed en
verborgen kades en brengt je verrassende ontmoetingen met gevestigde namen
én nieuw talent op literair vlak.
Ontdek langs de kade o.a. dichter en columnist Nico Dijkshoorn,
schrijver Thomas Olde Heuvelt met een spannende performance gemaakt met
studenten van het KW1C, Lucas de Waard die een verhaal vertelt en mooie
liedjes van Jeroen Kant. Deze literaire reis eindigt in Bibliotheek Den Bosch,
waar Herman Brusselmanswordt geïnterviewd door Ellen Deckwitz en de
band Sheewawah je muzikaal welkom heet. Het is ook mogelijk om alleen
het avondprogramma bij te wonen.
I.s.m. Boekhandel Adr. Heinen, Theater aan de Parade, Kring Vrienden ’sHertogenbosch, KW1C, ANV Debutantenprijs

Binnendieze en Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 18.30 - 23.00 uur | € 20,- (leden)
- € 25,- (niet-leden)
lees meer >

17 sept - Annejet van der Zijl en Jo Simons
BoekBinder presenteert: Annejet van der Zijl en Jo Simons over De val van
Anika S.

Dat 'de koningin van de non-fictie' Annejet van der Zijl goed kan vertellen was al
bekend. Je vertrouwt haar en echtgenoot Simons als voormalige
(misdaad)journalisten ook wel een misdaadplot toe. Hun kracht schuilt in de
goed gedoseerde spanningsboog en in de sfeervolle historische details.
Deze avond gaan ze in gesprek met schrijfster en journaliste Mijke Pol.

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

19 sept - Schrijven voor Wikipedia
Als je wilt weten wat een sandalenfilm is, dan zoek je dat op in Wikipedia. De
lengte van de Noordervaart? Wikipedia. Het metier van Ulla Procopé?
Wikipedia.
Dagelijks leveren duizenden mensen een bijdrage aan deze online encyclopedie
en maken door hun kennisdeling een schat aan kennis vrij toegankelijk voor
iedereen.
Denise Jansen van Wikimedia Nederland vertelt in deze workshop hoe ook jij
kunt schrijven voor Wikipedia. Ze gaat verder in op de achtergrond en
ontstaansgeschiedenis van Wikipedia en over andere Wikimedia-projecten als
Wikimedia Commons en Wikidata.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis (aanmelden via
kaartverkoop)
lees meer >

26 sept - Hoe lees ik? Inspiratieavond met Lidewijde
Paris
BoekBinder presenteert: Lidewijde Paris
Een inspirerende ontmoeting met deze leesambassadrice en liefhebber van het
boek. Wat is eigenlijk literatuur en hoe werkt het precies? Met deze vragen start
Lidewijde haar boek Hoe lees ik? waarin ze lezers gidst over de snelweg van de
literatuur, inclusief alle sluipwegen zoals de poëtica en verborgen signalen die een
auteur in zijn werk verstopt.

Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | € 7,50 (leden) - € 10,- (nietleden)
lees meer >
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