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Zin op zondag – Literaire talkshow
Nieuw programma met aanstormend literair talent én bekende
schrijvers. Programmamaker en presentator Marja Käss ontvangt
iedere maand twee verrassende schrijvers in een informele setting.
Met ontmoeting, signeersessie en borrel na afloop. Op 12 januari zijn
Steffie van den Oord en P.F. Thomese te gast.
12 januari | Babel nr. 74 | 15.00 – 17.00 uur | € 12,50 incl drankje
lees meer >

Wakkere ouderen: Samen weven we de toekomst
We leven in een transformerende tijd. Een tijd die vraagt om
alertheid, om wakker zijn! We dragen thema’s aan die ‘wakker
worden’ en ‘wakker zijn’ stimuleren. Hoe raken we verbonden met wat
er is en met wat er gebeurt in een zo chaotische en snel veranderende
wereld? Technologische en spirituele ontwikkelingen lijken ver van
elkaar verwijderd.
In deze workshop ontdekken en ervaren we hoe wij (ieder van ons)
deel uitmaken van de toekomst, hoe wij die toekomst nu vormgeven
en welke belangrijke schakel ieder individu hierin vertegenwoordigt.
14 jan. | Babel nr. 72 | 14.00 - 16.00 uur | Bijdrage op vrijwillige
basis
lees meer >

OKBOOMER LIVE: DE CONFRONTATIE
#OkBoomer maakt iets los. Begin november 2019 poeierde de 25jarige politica Chlöe Swarbrick een interrumperend collegaparlementslid af met de uitspraak “Oké, boomer”. Het filmpje ging
viral en #okboomer-meme was geboren. Niet eerder werd zo effectief
de vermoeidheid van jongere generaties met de dominantie en ideeën
van de oudere generaties samengevat.
Met vertegenwoordigers uit diverse generaties gaan we via pittige
stellingen, filmfragmenten en debat op zoek naar de kloof. Waardoor
zijn we ineens beland in deze clash tussen generaties? Kunnen we
elkaar leren begrijpen?
14 jan. | RUW bij Babel nr. 72 | 20.00 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Met neergeslagen ogen
Wat maakt dat mensen zijn wie ze zijn en doen wat ze doen? Tijdens
de Maand van de Spiritualiteit verzorgt ethicus en filosoof Jan te
Lindert een avond over de filosofische benadering van
neerslachtigheid en depressies.
20 januari | Bibliotheek Vught | 19.30 – 21.30 uur | € 2,50 (leden) €
5,- (niet-leden)
lees meer >

Nationaal Voorleesontbijt 2020
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 22 januari t/m 1 februari
2020 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal. Voorlezen maakt
je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in
bed of overdag samen een prentenboek bekijkt. Er worden
herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een
positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Voorleesontbijt
Tijdens het voorleesontbijt wordt er voorgelezen uit het Prentenboek
van het Jaar 'Moppereend' en daarna kun je heerlijk genieten van een
ontbijtje. Smullen geblazen! Wil jij hierbij zijn? Koop dan snel je
ticket. Voor alle kinderen is er een goodiebag!
22 jan. | alle vestigingen | 09.00 - 10.00 uur | €2,50
lees meer >

Op reis met Abraham en Ibrahim
Herman Koetsveld en Enis Odaci behoren tot verschillende tradities;
christendom en islam. In de loop van de jaren zijn zij vrienden
geworden. Ieder van hen ging op reis naar diverse godsdienstige
groepen uit de traditie van de ander. Na afloop discussieerden ze er
samen over en schreven ze het boek 'Spiegelreis'.
In deze lezing vertellen de heren over hun ervaringen en laten zien
hoe de godsdiensten op elkaar lijken en waarin zij verschillen. Ze
vertellen ook hoe de verhalen van Abraham en Ibrahim te maken
hebben met gastvrijheid. Het uiteindelijke doel van Koetsveld en
Odaci is het tot stand brengen van verbinding en dialoog.

22 jan. | Bibliotheek Boxtel | 20.00 - 21.30 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Dichter op de Koffie
Om 13.30 uur opent ‘Dichter op de koffie’ de Week van de Poëzie bij
Babel. Er is een expositie met favoriete eigen gedichten, ouderen
lezen voor uit eigen werk, de kersverse bundel van Dichter op de
koffie wordt feestelijk gepresenteerd én je kunt meedoen met de
schrijfworkshop ‘Dichten is openen’.
Presentatie dichtbundel
De kersverse bundel Dichter op de koffie wordt feestelijk in ontvangst
genomen door Doeko L., de eerste stadsdichter van ’s-Hertogenbosch.
De bundel is ook ter plekke te koop.
Expositie
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.
30 jan. | Babel nr. 72 | 13.30 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

IK. WIJ. ROBOT.
Robots. Als machine, of als software: ze gaan ons nóg ingrijpender
beïnvloeden dan de stoommachine en de personal computer. Wat
betekent dit voor ons persoonlijk? En wat betekent dit voor ons
allemaal? Van 3 t/m 8 februari staat Babel in het teken van IK. WIJ.
ROBOT. De hele week vind je bij Babel bestaande robots: je kunt ze
aanraken en ermee in gesprek gaan. Met debatten en workshops gaan
we dieper in op de vragen die op ons afkomen. Hoe werkt machine
learning en AI en belangrijker nog: blijven we de baas over de
machines?
Babel presenteert: Ik. Wij. Robot.
3 t/m 8 feb. | Babel nr. 72 -74 |
lees meer >
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