jan - mrt 2022
in De Cultuurfabriek

HET NIEUWE JAAR START JE IN DE BIEB

Met nieuwe cursussen, workshops en activiteiten!
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NIEUW! DE BIBLIOTHEEK ELKE DAG OPEN, ZONDAGACTIVITEITEN EN MEER

Taal & Literatuur

Cultuur & Geschiedenis

Taalcursussen - beginners
Frans A1 - deel 1 (15 lessen) 		
ma 17 jan
19.00 uur
Engels A1 - deel 1 (20 lessen)		
di 18 jan
20.30 uur
Spaans intensief A1 - deel 1 (12 lessen)
di 25 jan
18.30 uur
Duits					meer info volgt		

€245*
€245*
€196*

* exclusief materiaalkosten

Mini-colleges
Rome, de eeuwige stad			
wo 9 feb
Dior: Designer of Dreams		
ma 28 feb
Hoe win je een verkiezing?		 di 8 mrt

20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

€8,50
€10
€6

#Passietijd in Veenendaal

Taalcursussen - vervolg
Spaans A2 - deel 1 (20 lessen)
di 18 jan
Engels B1 deel 3 (20 lessen)		 do 27 jan

20.30 uur
17.00 uur

€245*
€245*

hele dag
20.00 uur
19.00 uur

€0,50 p.s.
prijs volgt
€169

Literatuur
Kerstvakantie Boekverkoop		
28 dec-8 jan
Stadsdichters & Friends (Poëzieweek)
wo 2 feb
Cursus: Hoe schrijf je een boek? (6 lessen) ma 14 mrt

Boekenweek

wo
9
mrt

Schrijfworkshop: Eerste liefde
Conny Plomp geeft een schrijfworkshop
rondom het thema van de Boekenweek.
14.30 - 16.30 uur | €5

za
12
mrt

Els Florijn over
De Engelen van Elisabeth
Els Florijn vertelt meer over de totstandkoming van haar historische roman.
14.00 - 15.30 uur | €10

Nieuw in de Bibliotheek: activiteiten op zondag!
Vanaf 9 januari is er elke zondag wel iets te beleven in De Cultuurfabriek.
Van circa 14.00 tot en met 16.00 uur kun je langskomen in de centrale hal
voor leuke activiteiten voor jong en oud!

In samenwerking met Stichting Westerkerkmuziek
organiseert de Bibliotheek het programma Passietijd
in Veenendaal. Tijdens dit programma wordt niet
alleen de Johannes-Passion muzikaal uitgevoerd, ook
zijn er verschillende lezingen, workshops en exposities
rondom het thema passie en lijden en gaan we in op
de geschiedenis van de muziek. Het hele programma
is terug te vinden via: www.passietijdinveenendaal.nl

Programma Passietijd in De Cultuurfabriek
Lezing: Bachs Johannespassion		
wo 2 mrt
Passiemuziek luisteren en zingen
za 19 mrt
Lezing: De pietà in de kunstgeschiedenis di 29 mrt
Passietijd Tentoonstelling		
22 mrt-9 apr

19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
hele dag

€7,50
Gratis
€7,50
Gratis

Appeltaartconcerten

Klassieke muziek voor iedereen! Met appeltaart
en muziek komt Stichting Appeltaartconcerten
naar publiek toe. Topmusici spelen in 2022 een
programma van diverse componisten.
Op dinsdag 25 januari en dinsdag 1 maart zijn er
concerten in De Cultuurfabriek. Een kaartje kost €3,
uiteraard inclusief een lekker stukje appeltaart!

Kunst & Creatief

Digitaal & Techniek

Klei, steen of keramiek

WordPress voor gevorderden (4 lessen)
Excel voor beginners (5 lessen)		

Boetseren: de mens in klei (2 lessen)
vr 28 jan
Boetseren: maak een reliëftegel (2 lessen) vr 5 feb
Speksteen à la Barbara Hepworth
wo 23 feb

10.15 uur
10.15 uur
19.00 uur

€79
€79
€45*

20.00 uur
10.15 uur
19.00 uur
13.30 uur
20.00 uur

€236*
€189*
€21*
€174*
€89*

wo 19 jan
wo 19 jan
za 22 jan
vr 28 jan
za 29 jan
wo 23 feb
wo 16 mrt

19.00 uur
20.15 uur
10.15 uur
13.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

€24*
€24*
€94
€47*
€67*
€21*
€38*

Kunstgeschiedenis: 150 jaar Mondriaan ma 24 jan
Kijken naar moderne kunst (6 lessen)
wo 26 jan
Vrije Academie: Symboliek (10 lessen)
vr 28 jan

19.30 uur
10.15 uur
13.30 uur

€10
€99
€264

Verf, potlood of inkt
Schilderen: met olie en acryl (15 lessen)
do 13 jan
Schilderen: met olie en acryl (12 lessen)
wo 26 jan
Tekenen met Oost-Indische inkt		
ma 31 jan
Chinees en Japans schilderen (10 lessen) do 3 feb
Schilderen als vroege Mondriaan (5 lessen) ma 7 feb

Wol of textiel
Viltzeepjes maken			
Viltzeepjes maken			
Wol spinnen voor beginners (1 dag)
Schilderen met wol			
Leer een trui breien (5 lessen)
Polswarmers breien			
Basiscursus breien (3 lessen)		

Over kunst

Kunstfestival Veenendaal
Van 11 t/m 13 februari vindt het Veenendaalse
Kunstfestival plaats. Op zaterdag kan je o.a. in
De Cultuurfabriek genieten van muziek, kleinkunst
en meer! Kijk op: kunstfestivalveenendaal.nl

* exclusief materiaalkosten
do 20 jan
do 10 mrt

19.00 uur
19.00 uur

€98
€114*

ma 10 jan
ma 17 jan
do 20 jan
do 27 jan

19.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur

€132*
€142*
€132*
€142*

Fotografiecursussen
Fotografie basiscursus (7 lessen)		
Fotografie vervolgcursus (6 lessen)
Fotografie basiscursus (7 lessen)		
Fotografie vervolgcursus (6 lessen)

Nieuw in de Bibliotheek Het Oefenplein
Het nieuwe Oefenplein is dé plek om digitaal te oefenen met het leren en
verbeteren van de Nederlandse taal. Het Oefenplein is een onderdeel van het
Taalhuis en is voor iedereen toegankelijk.
Op het Oefenplein staan computers waarop je kunt oefenen als de Bibliotheek
open is. Twee keer per week is er een leerbegeleider aanwezig om te helpen met
inloggen, websites zoeken en het gebruiken van de programma’s. Je gaat zoveel
mogelijk zelf online aan de slag.
Meer informatie? Kom naar het spreekuur van het Taalhuis:
dinsdag 16.00 - 20.00 uur en woensdag 10.00 - 12.00 uur.

Samenleving & Lifestyle
Bruisballen en badzout maken		
Maak groene producten voor thuis
Persoonlijke kleurenanalyse (2 lessen)
Parfum maken				

wo 2 feb
za 19 mrt
wo 23 mrt
wo 30 mrt

19.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
19.30 uur

€31*
€35*
€48*
€29*

Actueel aanbod
Onze agenda wordt regelmatig aangevuld met
nieuwe activiteiten, workshops en cursussen. Kijk
voor ons gehele aanbod en de geldende coronaregels op onze website: bibliotheekveenendaal.nl

Maak het in het FabLab

Voor kinderen
De Nationale Voorleesdagen
26 januari t/m 5 februari
25 jan 5 feb
wo 26
jan

Kleurenmonster: welke kleur heb ik?
Een leuke speurtocht door de Bieb!
Vind jij alle kleurenmonsters?
Gratis | Jeugdafdeling | 2 - 7 jaar

Monsterlijk gezellig Voorleesfeest
Kom luisteren naar ‘Maar eerst ving
ik een monster’ en kom knutselen.
15.00 - 16.00 uur | gratis | 3 - 7 jaar

wo 2
feb
wo 2
feb
za 5
feb

Als eerste op de hoogte van nieuwe
workshops van het FabLab? Meld je aan
voor de FabLab-nieuwsbrief!

Mamacafé: Tekenworkshop

Doe mee met de tekenworkshop
van Sabine Delhez!
10.00 - 12.00 uur | gratis | 0 - 4 jr.

za 22
jan

Maak je eigen sokmonster!

Knutsel mee! We maken leuke
monsters van sokken.
15.30 - 16.30 uur | gratis | 4 - 8 jr.

za 12
feb

Muzikale vertelling:
Vos gaat een stukje rijden

Geniet van een vrolijk verhaal!
11.00 - 11.45 uur | €3,50 | 3 - 6 jr.

za 19
mrt

Maak een robotskater

Maak een bewegende
robotskater met een motortje.
Diverse tijden | €5 | 7 - 12 jaar

Valentijnworkshop

Maak iets speciaals voor
jouw valentijn!
Diverse tijden | Zie website

Bouw je eigen
wonderlijke tekenmachine

Maak je spirograaf machine!
Diverse tijden | €7,50 | 9 - 13 jaar

Voorjaarsvakantie in de Bieb
Voorleesfeest: De uitvinding

wo 2
mrt

Iets uitvinden hoeft helemaal niet
zo moeilijk te zijn. Je moet gewoon
iets bedenken waar nog nooit
eerder iemand aan heeft gedacht...
Kom luisteren en knutselen bij het
Voorleesfeest rondom uitvindingen.
15.00 - 16.00 uur | gratis | 3 - 7 jaar

Jip de Handpop vertelt
een sprookje

do 3
mrt

Boekentip!

Boekentip!

Een jongetje moet slapen
maar verzint steeds
meer monsters die hij
moet vangen.
Vanaf ca. 4 jaar

Het kleurenmonster is in de
war. Samen met een meisje
probeert hij alle emoties een
plek te geven.
Vanaf ca. 4 jaar

Ken jij Jip de Handpop al? Jip
komt in de voorjaarsvakantie
naar de Bieb en vertelt het
sprookje van Roodkapje.
Maar… klopt het wel wat hij
vertelt? Luister mee!
11.00 - 11.30 uur | gratis | 4 - 7 jaar

Media Ukkie Dagen
Swipe, stap sprong! Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april
2022 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van
kinderen van 0 tot 6 jaar. Meer informatie op www.bibliotheekveenendaal.nl
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN VAN DE BIBLIOTHEEK!
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 21.00 uur | Zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur
Tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 17.00- 21.00 uur kun je zelfstandig
materialen zoeken, lenen en inleveren en mag je gebruikmaken van de
computers. Er is dan geen personeel op de 1e en 2e etage aanwezig om je te
helpen. Wel kun je altijd terecht bij de klantenservice op de begane grond.

Elke week in De Cultuurfabriek
Elke 					 				
Wisselexpositie ‘Space Expo’		 Di
Taalcafé
dag 					
Inloopspreekuur Taalhuis 		 Wo					
Inloopspreekuur Werk & Inkomen
Di & wo					
Mamacafé 				
Voorleesuurtje/Voorleesfeest
Wo					
Wo					
Open inloop FabLab			 Zo
Za					

Activiteiten in centrale hal

Doe mee!
Schrijf je in voor een cursus, workshop of andere activiteit via de website
www.bibliotheekveenendaal.nl of bij de servicebalie van De Cultuurfabriek.
Ons aanbod wordt het hele jaar door aangevuld. Kijk voor meer informatie en het
actuele aanbod op www.bibliotheekveenendaal.nl.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Kijk op bibliotheekveenendaal.nl/corona
voor alle actuele informatie rondom coronamaatregelen in De Cultuurfabriek
en bij activiteiten.

Bibliotheek Veenendaal in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74 • Veenendaal

