Nieuwsupdate Babel 20 december
Fijne feestdagen en een creatief nieuwjaar!

Programma Babel 72-74

Programma Rosmalen

Programma Vught

lees meer >

lees meer >

lees meer >

Programma Berlicum

Programma Boxtel

lees meer >

lees meer >

Programma SintMichielsgestel

lees meer >

Over de Kerststal van de Sint-Jan
Frans Sluijter is al meer dan 25 jaar betrokken bij de kerststal van de
Sint-Jan. Hij vertelt over de kerststal van dit jaar met het thema: 'Hij
zal een man van vrede zijn' en neemt je daarna mee op een
wandeling door de kerststal. Al lopende door de kerststal moet je wel
goed blijven opletten, want niet alles is steeds zichtbaar… Zag ik daar
nou een engel of niet?
22 december | Babel nr. 72 | 16.00 - 18.00 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Familievoorstelling King Lear
Familievoorstelling in de kerstvakantie. Voor groot en klein (vanaf
6jr.). Op 30 december is de nar van Koning Lear te vinden in
Meander. De dwaas die als enige de waarheid spreekt en maar
grappen blijft maken. Zelfs als de koning alles kwijt is en moet kiezen
tussen zijn 3 dochters. Een prachtig verhaal op de rand van het oude
en het nieuwe jaar.
30 december | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 14.00 - 15.00 uur |
€5,- ( t/m 15 jaar) €7,50 ( 16 t/m 100 jaar)
lees meer >

Bossche Koren wedstrijd
Woon je in de gemeente Den Bosch of op een plek waar Babel een
vestiging heeft (Berlicum, Boxtel, Rosmalen, Sint-Michielsgestel of
Vught)? Lijkt het je leuk om met jouw koor of zanggroep, groter dan
12 personen, mee te zingen in een competitie? Schrijf je dan in en
zing mee in de Bossche Korenwedstrijd! Meld je vóór 20 januari 2020
aan via korenwedstrijd@babeldenbosch.nl en zing het rond!
lees meer >

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 >

Leer werken met de computer en DigiD
Cursus Klik & Tik
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om met een computer te
werken. Tijdens de gratis cursus Klik&Tik leer je verschillende
programma's te gebruiken en te zoeken op internet. Bel voor meer
informatie naar Gwendolyn Wolfs 06-20423549.
start 15 januari | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | elke
woensdagmiddag | 14.00 -16.00 uur | gratis aanmelden via 0620423549
Cursus Digisterker
Digisterker is een gratis cursus die gaat over werken met DigiD. In vijf
lessen worden de belangrijkste toepassingen uitgelegd.
Geïnteresseerd? Meld je aan via: gwendolynwolfs@babeldenbosch.nl
of bel naar 073-6802970.
Start ma 20 jan. | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | Lessen op 20, 27
jan. 3, 10 en 17 feb. | gratis aanmelden via 073-6802970

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 >

Gewijzigde openingstijden
Langs deze weg willen wij je ook wijzen op een aanpassing in onze
openingstijden.
Vanaf 1 januari 2020 is Bibliotheek Boxtel op vrijdag geopend tot
18:00uur.
lees meer >

Vacatures
Word jij onze nieuwe collega? We hebben een aantal vacatures
openstaan. Bekijk hier alle functies.
lees meer >
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