Nieuwsupdate Babel
Carnaval bij Babel

Art United Festival
Ben jij nieuwsgierig naar jong Bosch talent? Op zondag 9 februari
knallen we de kurken voor de feestelijke vijfde editie van het Art
United Festival. Kom genieten van muziek, dans en theater. Bezichtig
een expositie, werk zelf aan een kunstwerk of neem deel aan één van
de vele leuke workshops.
Vanaf oktober 2019 hebben Bossche scholieren zich gedurende een
aantal maanden verdiept in verschillende disciplines of zijn achter de
schermen aan de slag gegaan als crewlid. Samen met coaches en
vrijwilligers hebben zij toegewerkt naar het Art United Festival. Als
bezoeker van het festival kun je niet alleen komen kijken naar
verschillende optredens en de expositie, maar ook zelf actief
deelnemen aan een workshop.
9 februari | Babel nr. 74 | 14.00 - 17.00 uur | €3,lees meer >

Voorlezen: de Rietkieters zetten Oeteldonk op zijn kop
De vrolijke Rietkieters wonen in een klein huisje dat gemaakt is van
riet: de Rietkiet in Oeteldonk. Olle d'n Oliebollefant woont ook in de
Rietkiet. Samen met zijn vrienden viert hij elk jaar het Oeteldonkse
carnaval. Dit jaar gaan Olle en zijn vriendjes alles op zijn kop zetten.
Dingen die gewoon lijken, draaien ze om en ze maken iedereen
helemaal gek. Wil je weten hoe ze dat doen? Kom dan luisteren naar
het voorleesverhaal De Rietkieters zetten Oeteldonk op zijn kop.
9 februari | Babel nr. 72 | 13.30 - 14.30 uur | gratis
lees meer >

Ipadcafé
Heb je een Ipad, maar weet je nog niet zo goed hoe deze werkt?
Iedere tweede dinsdag van de maand wordt er een Ipadcafé
georganiseerd in bibliotheek Vught over het gebruik van de Ipad. Je
kunt er al je vragen stellen en leert misschien nieuwe opties t
gebruiken.
11 februari | Bibliotheek Vught | 13.00 - 14.30 uur | gratis
lees meer >

Voordeel met je biebpas!
Als lid van Bibliotheek Boxtel kun je voor slechts €6,- naar de
aankomende films van Filmpodium Scopia. Vraag naar de
kortingsvoucher en bijbehorende voorwaarden aan de servicebalie in
Bibliotheek Boxtel. Wil je alvast in de stemming komen voor de
aankomende film? Check dan de bijbehorende boekenstand in de bieb.
Film
13-2 London River | 20.15 uur | Muziekhuis / Podium Boxtel
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 middag wordt muzikaal omlijst door
afwisselende musici.

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."
16 februari | Babel nr. 74 | 15.00 - 17.00 uur | €12,50
lees meer >

Hulp bij belastingaangifte
Het zit er weer aan te komen: de belastingaangifte. Niet het leukste
werk en veel mensen vinden het ingewikkeld om zelf digitaal de
belastingaangifte te doen. Babel gaat je daarom helpen!
In de periode maart en april zijn er maatschappelijke dienstverleners
die jou helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Aanmelden
gaat makkelijk. Bel naar 073 – 680 29 00 en maak een afspraak.
Voorwaarde is dat je in het bezit bent van een werkzame DigiD.
2 maart t/m 30 april | Babel nr. 72 | op afspraak | gratis

Start cursus Digisterker bij Bibliotheek Sint-Michielsgestel
De overheid werkt steeds meer via internet. Of het nu gaat om het
aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk of het doorgeven
van een verhuizing: steeds vaker kan dit alleen via internet. Dat is
niet voor iedereen eenvoudig. Wilt u leren hoe u gebruik kunt maken
van digitale (overheids)diensten zoals de Belastingdienst, DigiD en
gemeente? Meld u dan aan voor de cursus Digisterker.

De cursus beslaat vijf ochtenden van 10.00-12.00 uur op:
maandag 2 maart
maandag 9 maart
maandag 16 maart
maandag 23 maart
maandag 30 maart
Aanmelden
Nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie en deelname
contact op met Gwendolyn Wolfs via
gwendolynwolfs@babeldenbosch.nl of telefonisch via 073-680 29 70
Bibliotheek Sint-Michielsgestel | Digisterker | 10.00 – 12.00 uur |
gratis

Carnaval bij Babel
Gedurende heel de carnaval is Babel nr. 74 hét podium voor de
clubkes. Bij ons kent gezelligheid geen tijd, maar vooral geen leeftijd!
Zoals altijd kun je je hart ophalen met echte Oeteldonkse muziek én
kunnen de kinderen lekker spelen.
vrijdag 21 februari: Bontenaovond
Om het Oeteldonkse carnaval alvast goed in te luiden is er op de
vrijdag vóór carnaval vanaf 21.11 uur een echte ouderwets gezellige
Bontenaovond. Onder begeleiding van presentator en plaatjesdraaier
Johan kan en mag bijna alles.
zaterdag 22 februari: Oeteldonks Keindervertier
We gaan om 13.11 uur van start. Om het klein grut gezellig en toch
een bietje leerzaam bezig te houden, hebben we heuse Hollandse
spelletjes in huis. Met een spelletjeskaart een rondje maken en als
beloning een mooi prijsje meenemen is altijd fijn! De ouwelui kunnen
onbezorgd een drankje drinken, want wij passen goed op de keinder.
zondag 23 t/m dinsdag 25 februari: Carnaval
Vier carnaval met de hele familie bij Babel. Kinderen kunnen lekker
spelen en ouders genieten van Oeteldonkse muziek en een biertje.
lees meer >

KennisBende: Acteren doe je zo
Elindo Avastia is acteur, musicalster en heeft zijn eigen
Youtubekanaal. Tijdens deze Kennisbende vertelt hij je alles over zijn
acteerwerk. Wie weet deelt hij nog wel wat gouden tips, zodat jij ook
ooit kan schitteren op het toneel!
KennisBende
Speciaal voor leergierige kinderen (8-12 jaar) organiseert Babel de
Kennisbende. Dit zijn kindercolleges waar je meer leert over
verschillende leuke onderwerpen. Natuurlijk is er ook altijd ruimte om
vragen te stellen. In 2020 komt er iedere Kennisbende iemand
vertellen over zijn of haar beroep.
28 februari | Babel nr. 74 | 14.00 - 15.15 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
lees meer >
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