
Meer info en kaartverkoop via www.babeldenbosch.nl

Met workshops,
presentaties en meer!

Onder andere:
Theaterteksten schrijven met Write Now! | Workshop songwriting

Gedichten voor jongeren (streetcats) | Boekpresentatie Roosje Lampe Cordang
Schrijven en crowdfunding | De Schrijfwerkplaats presenteert...
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SCHRIJFWORKSHOP: 
WAT BETEKENT VRIJHEID VOOR JOU?
Uitleg over concreet en beeldend schrijven aan de 
hand van het thema ‘Wat betekent vrijheid voor jou?’. 
Je maakt een plan van aanpak en leert om een tekst 
vakkundig te structureren en een boeiende eerste 
versie te schrijven!
Zondag 1 september | Babel nr. 72* 
13.30 - 15.30 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden

SCHRIJFWORKSHOP: 
SCHRIJVEN OVER TROOST EN VERLIES
Bij verlies denken we vaak aan overlijden, maar het 
kan veel meer zijn dan dat. Zoals verlies van werk, 
relaties en gezondheid. We hebben het er niet graag 
over en stoppen het liefst weg. Schrijfervaring is niet 
nodig. Neem zelf schrift, pen en kleurpotloden mee.
Zaterdag 7 september | Babel nr. 72* 
13.30 – 15.30 uur | € 5,- leden / € 7,50 niet-leden

WORKSHOP WRITE NOW! 
THEATERTEKSTEN SCHRIJVEN
Workshop van Het Zuidelijk Toneel. Je maakt kennis 
met schrijven voor theater. Het uitgangspunt van de 
workshop is het leren van de basis met betrekking 
tot het schrijven van uiteenlopende korte teksten, 
monologen, dialogen en scenario’s.
Zondag 8 september | Babel nr. 72* 
13.00 - 15.00 uur | €5 leden / €7,50 niet-leden

WORKSHOP
GEDICHTEN MAKEN (10-14 JAAR)
Wil jij leren hoe je een gedicht kan maken en ben je 
benieuwd wat je allemaal kan? Schrijf je dan nu in! 
Er kunnen 12 kinderen meedoen. Jouw gedicht wordt 
de rest van de maand geëxposeerd in een prachtige 
vormgeving op groot scherm bij Babel. 
Zondag 8 september | Babel nr. 72* 
14.00 - 16.00 uur | €2,50 leden / €5 niet-leden

WORKSHOP SONGWRITING
Workshop door singer-songwriter Anne van Damme 
(Rockacademie). Niet alleen leuk voor de ons 
welbekende singer-songwriters, maar ook voor 
muzikanten die in een band spelen of die nog nooit 
een noot geschreven hebben. Handig als je een paar 
akkoorden kunt spelen op piano of gitaar. Neem je 
eigen instrument mee!
Zondag 15 september | Babel nr. 72* 
14:00 - 17:00 uur | | € 5 leden / € 7,50 niet-leden

WORKSHOP ONTMOET JE LEZERS
VIA SOCIAL MEDIA
Kom in contact met je toekomstige lezers! In deze 
workshop van Schrijfwerkplaats Den Bosch leert  
Rob Dekkers je de eerste stappen zetten en de drempel 
over te gaan naar de online ontmoetingsplaatsen 
tussen lezers en schrijvers. 
Zaterdag 21 september | Babel nr. 72* 
13:30 - 15:30 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden

WORKSHOP HANDLETTERING 
Met verschillende materialen en technieken leer 
je verschillende soorten letters, woorden of zinnen 
tekenen met daarbij eventueel een klein tekeningetje 
voor de cover van een notitieboekje. De workshop 
wordt gegeven door illustrator Saskia van Oversteeg. 
Zaterdag 21 september | Babel nr. 72* 
13.30 – 15.30 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden

BOEKPRESENTATIE ROOSJE 
EN DE ZILVEREN SCHAATSJES 
De in Den Bosch geboren Roosje Lampe Cordang 
(1933) vertelt aan Rob van de Laar over haar boek en 
hoe schaatsen in haar leven een belangrijke rol speelt, 
tot op hoge leeftijd. Haar verhaal gaat over hoe de 
liefde voor schaatsen opbloeide, dat er tijden waren 
waarin schaatsen niet op nummer één stond en hoe na 
enkele diepverdrietige gebeurtenissen haar liefde voor 
het ijs weer is opgebloeid.
Zondag 22 september | Babel nr. 74** 
13:30 - 15:30 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden 

SCHRIJFWERKPLAATS PRESENTEERT: 
KERMIS IN DE HEL
De Schrijfwerkplaats Den Bosch presenteert drie zeer 
verschillende boeken, die ze in een inspirerend proces 
met elkaar naar vorm en inhoud tot een gedrukte 
versie hebben ‘opgetild’. Ze zijn geschreven in de 
bovenkamer bij Babel. Boeken: Rob Dekkers: On safari 
in de online-cultuur, Bettine Uhe: Unland, Ineke van 
Engelen: Verwondering
Zaterdag 28 september | Babel nr. 74**
13.30 - 17.00 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden 

SCHRIJVEN EN CROWDFUNDING
Lien van Horen schreef het boek Fluistering. Ze vertelt 
over het proces van schrijven van haar debuutroman, 
de zoektocht naar een passende uitgever en over hoe 
te publiceren met hulp van crowdfunding.
Zaterdag 28 september | Babel nr. 72* 
13.30 – 15.30 uur | € 5 leden / € 7,50 niet-leden

*  Babel nr. 72 is het pand van de bibliotheek op Hinthamerstraat 72 in ’s-Hertogenbosch
**  Babel nr. 74 is pand van voorheen Muzerije op Hinthamerstraat 74 in ’s-Hertogenbosch on
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