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Week van de Poëzie
Tijdens de week van de poëzie (30 jan t/m 5 feb) is er van alles te
doen bij Babel. In Den Bosch en onze vestigingen in Boxtel, Vught en
Sint-Michielsgestel kun je genieten van poëzie.
Expositie Dichter op de koffie
Van dinsdag 21 januari tot en met vrijdag 31 januari toont 'Dichter op
de koffie' tijdens de Week van de Poëzie favoriete eigen gedichten in
een expositie bij Babel 72.
Versjes van Lars
Op zaterdagmiddag 1 februari is Lars van der Werf te gast bij
Bibliotheek Boxtel. Van 14.00 tot 16.00 uur is hij hier te vinden met
zijn versjes. Lars is geboren in 1987 in Rotterdam. Hij trekt het hele
land door met zijn typemachine. Van zijn bundels Versjes van Lars,
Heb lief en Elke dag een zoen zijn al meer dan 30.000 exemplaren
verkocht. Kom luisteren, relaxen, ontspannen en inspiratie op doen.
De dorpsdichter van Vught
Afgelopen september is de aftrap gegeven voor de verkiezing van 'De
dorpsdichter van Vught'. In mei gaat een zeer vakkundige jury
bestaande uit o.a. burgemeester van de Mortel, journaliste en oudNOS verslaggeefster Pauline Broekema de winnaar bekend maken.
Inmiddels hebben acht kanshebbers een gedicht ingezonden. Alleen
tijdens de poëzieweek mag je ze alvast lezen in DePetrus en zelf als
jury optreden. Mocht je zelf nog inspiratie krijgen, aarzel niet en ding
mee naar de titel.
Toon ons je dichtkunsten
Heb je het gedicht op onze boekenkasten in Sint-Michielsgestel wel
eens gelezen? Ze zijn van de dichtende inwoner van Gestel, Gé van
Berkel. De laatste regel van het gedicht luidt: geeft, leest een toren
wijzer. Deze laatste regel staat vast, maar met de rest van de
woorden mag je zelf aan de slag om een nieuw gedicht te maken.
Stuur het in en zet 20 juni alvast in je agenda. Dan vindt de
poëzienacht plaats bij Meander.
lees meer >

VerhaalTijd
Ontmoeting en samen verhalen delen, daar draait het om bij deze
voorleesactiviteit voor volwassenen. Heb je zin in een gezellig uurtje
op vrijdag? Dan kun je in de bibliotheek komen luisteren naar een
mooi verhaal onder het genot van een kopje koffie.
Iedere eerste vrijdag van de maand kun je in alle
bibliotheekvestigingen luisteren naar een mooi verhaal. In Bibliotheek
Vught kun je een dagje eerder komen. VerhaalTijd is daar op de
eerste donderdag van de maand.
do. 6 feb. | Bibliotheek Vught | 10.00 - 11.00 uur | gratis
vr. 7 feb. | Babel Den Bosch, bibliotheken Rosmalen, Berlicum, Boxtel
en Sint-Michielsgestel | 11.00 - 12.00 uur | gratis
lees meer >

Expo: Beelden voor een moderne kathedraal
Voor deze expositie hebben elf jonge keramiekcursisten van Babel (10
– 16 jaar), prachtige beelden gemaakt voor een moderne kathedraal
onder leiding van Susanne Silvertant. Ter inspiratie hebben ze de SintJan bestudeerd. Wat opviel waren de vele beelden die erop geplaatst
zijn, met name dierfiguren. Ook merkte zij het gebrek aan kleur op.
Hier konden ze wel wat mee en vol overgave hebben ze hun fantasie
de vrije loop laten gaan. Het resultaat is een prachtige collectie
beelden: sommige groot, andere klein, gedetailleerd en fijn. Er is
intensief gewerkt en de beelden zijn met toewijding voorzien van
kleurrijke, heldere glazuren. Het plezier van de makers straalt er
vanaf!
De expositie 'Beelden voor een moderne kathedraal' is tot 1 maart te
zien in het Sint-Jansmuseum, Torenstraat 16 in Den Bosch, van
dinsdag tot en met zondag van 12.30 – 15.30 uur.
lees meer >

IK. WIJ. ROBOT.
Blijven wij de baas over de machines? Ontdek het tijdens IK. WIJ.
ROBOT! Van 3 t/m 8 februari ontdek je bij Babel alles over robots, AI
en data. De hele week vind je bestaande robots die je kunt aanraken
en ermee in gesprek gaan. Verken de liefde tussen robot en mens,
programmeer zelf en ga in debat over artificial intelligence. Ontdek het
hele programma!

3 t/m 8 feb. | Babel nr. 72-74
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Nieuwe leesclubs literatuur en biografieën
Heb jij belangstelling voor biografieën? Lees jij ook graag actuele
literatuur? En praat je daar graag over met anderen? In de Week van
de Leesclub, van 25 t/m 31 januari 2020, start Senia met drie nieuwe
leesclubs in Den Bosch en Rosmalen. Wees welkom op een
informatiebijeenkomst over leesclubs Nederlandse literatuur of
leesclubs biografieën. De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en
aanmelden mag via e-mail joke.laarman@senia.nl of info@senia.nl.
Kijk hier voor meer informatie.
lees meer >

Zin op Zondag: Literaire talkshow
Zin op Zondag is de nieuwe literaire talkshow van Babel en Adr.Heinen
waarin presentatrice Marja Käss bekende en onbekende auteurs
voorstelt aan het publiek. De avond wordt muzikaal omlijst door
afwisselende musici.
Marja Käss is docent drama, programmamaker/presentatrice en
adviseur op het gebied van literatuur, theater en andere
kunstdisciplines. Maandelijks ontvangt zij in Zin op Zondag nieuwe
gasten.
Gasten
Op 16 februari zijn Fen Verstappen (Moeder af) en Stephan Enter
(Pastorale) te gast.
Moeder af, het debuut van Fen Verstappen, is een "zorgvuldige en
tedere roman die zoekt naar woorden voor een ongrijpbaar verlies".
Ze beschrijft op fijnzinnige wijze de ontreddering van een zwangere
vrouw als haar moeder een hersenbloeding krijgt.
Pastorale
"Met veel aandacht voor de psychologie van zijn personages en
prachtige sfeer- en natuurbeschrijvingen roept Enter in zijn zeer
precieze stijl een zomer op waarin veranderingen zich aankondigen.

Louise en Oscar zullen aan een nieuwe levensfase beginnen, het in
verval rakende landgoed zal verkocht worden, het dorp zal geleidelijk
veranderen. Enter, al vaak genomineerd voor literaire prijzen, schreef
met Pastorale een van de beste Nederlandse romans van 2019."
lees meer >

Workshops bij Babel
Ben je al op de hoogte van de cursussen en workshops die je bij Babel
kunt doen? De variatie is enorm! Creatievelingen kunnen hun hart
ophalen met een cursus Ikebana: kunstzinnig bloemschikken of
bijvoorbeeld een cursus tekenen en schilderen. Designers kunnen de
mooiste ontwerpen maken tijdens een cursus Photoshop, Illustrator of
Indesign. Wil je liever met je handen in de klei zitten? Dan is een
cursus keramiek misschien wel iets voor jou. Hou je van muziek en
speel je nog geen instrument? Ook dat kun je bij Babel leren! De
keuze is reuze.
Kijk voor alle cursussen en workshops op de website!
lees meer >

Oproep vrijwilligers: wil jij graag het verschil maken?
Babel is op zoek naar taalvrijwilligers en vrijwilligers met digitale
kennis voor het Inlooppunt Helftheuvel en Taalhuis Den Bosch. We
zoeken een team van vrijwilligers om ons hierbij te ondersteunen. Wil
jij mee bouwen aan deze missie en heb je een hart voor taal? Dan is
een rol als taalvrijwilliger iets voor jou!
Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersbaan? Mail dan naar
tonvanbijnen@babeldenbosch.nl of bel 073-6802923.
VoorleesExpress
Ook de VoorleesExpress zoekt enthousiaste vrijwilligers die twintig
weken willen voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Je
stimuleert zo de taalontwikkeling en laat het gezin kennismaken met
boekjes en verhalen. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met
projectleider Charlotte van den Eijnden via
06-47831290 of stuur een e-mail naar
voorleesexpress@babeldenbosch.nl.
Kijk hier voor meer informatie.
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Bibliotheek Sint-Michielsgestel aantal dagen gesloten
In februari is Bibliotheek Sint-Michielsgestel een aantal dagen
gesloten. De bibliotheek is in de hal van Meander gevestigd en soms
moeten de boekenkasten aan de kant voor activiteiten. Op
onderstaande dagen zijn we gesloten:
Vrijdagmiddag 31 januari
Zaterdag 1 februari
Vrijdag 7 februari
Zaterdag 8 februari
Maandag 10 februari
Donderdag 20 februari t/m donderdag 27 februari
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