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Bouw mee aan Babel
Over drie jaar is Babel aan de Hinthamerstraat compleet vernieuwd.
Hoe ziet jouw plek voor bibliotheek, kunst en cultuur er dan uit? Deel
je wensen, ideeën en dromen met ons en 'Bouw mee aan Babel'!
www.bouwmeeaanbabel.nl
lees meer >

Duurzaam wonen
Het klimaat is een hot item. De stikstofproblematiek staat op ieders
netvlies en de opwarming van de aarde wordt secuur in de gaten
gehouden. Wat kunnen we zelf doen om onze eigen CO2-voetafdruk
te verminderen? KennisMaker Robin Janicki, van het Bossche bureau
Janicki Architecten, vertelt over duurzaamheid in alle facetten en
specifiek in de eigen woonomgeving. Hoe kun je je eigen woning
energieneutraal maken en wonen zonder meer energie te verbruiken
dan je zelf opwekt?
23 nov. | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 - 15.15 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

Kletskoek bij BiBi - Pakjesavond
De Nederlandse taal is lastig. Zeker voor nieuwkomers voor wie
Nederlands de tweede taal is. BiBi helpt je bij het leren van de
Nederlandse taal! Tijdens Kletskoek bij BiBi ga je samen met andere
volwassenen de Nederlandse taal oefenen. Dat doen we niet uit
boeken, maar we gaan met elkaar aan de slag. Voor deze editie staat
het thema: ‘Pakjesavond’ centraal.
25 nov. | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 19.30 – 21.30 uur | gratis
lees meer >

Zet je talent in en wordt Citytrainer!
Ben je ergens goed in (sport, creativiteit, wat dan ook) en wil je dit
met anderen delen? Daag jij jezelf graag uit en wil jij jezelf
ontwikkelen? Schrijf je dan nu in en word Citytrainer in Rosmalen.
Volg de gratis training op het gebied van sport of cultuur en geef je
talent een boost! In samenwerking met het Rodenborch College,
Powerup073 en Babel kun jij Citytrainer worden.
Op woensdag 27 november starten we met de training. Meer weten?
App cursusleider Teun Michiels op 06-11226748 of mail naar
t.michiels@powerup073.nl. Inschrijven doe je hier (kies voor CT
Rosmalen).
lees meer >

Human Library: stap in de belevingswereld van een ander
Babel opent voor de vierde keer de deuren van Human Library Den
Bosch! Tijdens de Human Library leen je geen boeken, maar mensen.
Op deze zaterdagmiddag ontmoet je je vooroordeel. Ga in gesprek
met mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt.
Bijvoorbeeld een laaggeletterde, een non of een militair met PTSS.
Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met
de werkelijkheid?
30 nov. | Babel nr. 72 | 13.00 – 17.00 uur | gratis
lees meer >

Stilteconcert Summa
In de drukke decembermaand presenteert Babel op zondag 8
december het stilteconcert ‘Summa’. Het Atrium op nr. 74 is deze
middag gevuld met het Cello Octet Amsterdam en twee dansers van
choreograaf Samir Calixto. Ze brengen een synthese tussen muziek en
de kennis die in ons lichaam ligt opgeslagen: een summa van onze
menselijke complexiteit.
De muziek is afkomstig van componist Arvo Pärt. Stilte is in Pärts
werk net zo belangrijk als de muzikale noten. Het is deze ‘muziek van
de stilte’ die Samir Calixto en het Amsterdamse Cello Octet
geïnspireerd heeft om Summa te maken.

8 dec. | Babel nr. 74 | 16.00 - 17.15 uur | €10,- (leden) €12,50 (nietleden)
lees meer >

Hoorwerk - Luisteren in het donker
Audiomakers Jair Stein en Lynn Berger introduceren hun favoriete
podcasts, hoorspelen en radiodocumentaires en vertellen over hun
eigen creaties. In een verduisterd theater prikkelen ze je en nemen je
mee in de avontuurlijke, grappige of leerzame wereld van vertellingen
zonder beeld.
12 dec. | Babel nr. 74 | 20.30 - 22.30 uur | €5,lees meer >
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