Alle informatie
die je nodig hebt
onder één dak!

FEBRUARI
Baby-Peuter-Kleutermarkt
Bezoek de inspirerende Baby-Peuter-

Kinderactiviteiten in
de Voorjaarsvakantie

Volksuniversiteit: Cursus
Ontdek je onbewuste drijfveren

Kleutermarkt met workshops, informatie-

Meer informatie volgt snel!

Introductiecursus over het enneagram.

kramen en een theatervoorstelling voor

WANNEER

de kinderen. Heel veel gezelligheid,

LOCATIE

25 t/m 1 maart

WANNEER

Forum

TIJD

creativiteit en opvoedkundige tips gericht

PRIJS

op het jonge kind. Jullie komen toch ook?

LOCATIE

WANNEER
TIJD

3 februari

9.30 - 12.30 uur

12 maart

19.30 - 22.00 uur
€135,Forum - Trainingsruimte

Gratis toegang
7 dagen per week
van 8.00
tot 20.00 uur

Exotus Serpenti:
Exotische dieren in het Forum
Leer van alles over slangen, hagedissen,

Boekenweek:
Carolijn Visser te gast

schildpadden en nog veel meer exotische

Prijswinnende schrijfster Carolijn Visser

dieren. En als je een echte durfal bent mag

reisde de wereld rond voor haar boeken

Gluren bij de Buren

je de reptielen zelfs aaien en vasthouden!

en schreef over sterke vrouwen in het

Verrassend

Hét huiskamerfestival, waarbij huiskamers

Kom je ook?

buitenland zoals Ida uit Argentijnse

Wil je precies weten wat er

omgetoverd worden tot eendaagse podia

WANNEER

avonden en Selma uit het gelijknamige

allemaal in het Forum is te doen,

voor lokaal talent.

TIJD

boek. In het kader van de Boekenweek

kijk dan op www.forumzoetermeer.nl

met als thema Moeder de vrouw.

voor het meest actuele overzicht (en op

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

WANNEER

10 februari

TIJD Wordt nog bekend gemaakt.
PRIJS

Exotische dieren op bezoek in het Forum!

27 februari

13.00 - 16.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

Gratis

LOCATIE

WANNEER

OM NAAR
UIT TE KIJKEN

Forum

MAART

TIJD

www.bibliotheek-zoetermeer.nl voor

28 maart

meer Bibliotheek gerelateerd informatie).

20.00 - 22.00 uur

PRIJS

€10,00 (leden), €12,50 (niet leden)

LOCATIE

Forum

en gezellig het Forum is. Geniet ervan!
Het gepubliceerde programma

Cultuurlezing door Hoo Man Chan
aansluitend bij de tentoonstelling

Talkshow met schrijvers over boeken en

druk- en zetfouten.

Utrecht, Caravaggio en Europa in het

actuele onderwerpen. Deze keer Barbara

Centraal Museum in Utrecht.

van Beukering bekend van haar boek

WANNEER
TIJD

17 februari

11.00 - 12.30 uur

PRIJS

€10,00 (leden), €12,50 (niet leden)

LOCATIE

Forum - Trainingsruimte

TIJD

3 maart

15.00 - 16.30 uur

PRIJS

€10,00 (leden), €12,50 (niet leden)

LOCATIE

Forum

In het Forum is altijd wat te beleven. Je vindt er
Bibliotheek Zoetermeer en meer dan 45 andere organisaties.
Je kunt er meedoen aan leuke activiteiten voor groot en klein, van
alles leren, mensen ontmoeten, maar ook hulp en advies vragen.
In deze flyer staan wat highlights voor de maanden Januari en
Februari. Lang niet allemaal, want er komen elke dag nieuwe
activiteiten bij. Houd onze website in de gaten!

is onder voorbehoud van

Forum Zoetermeer

Kruip nooit achter een geranium.
WANNEER

Altijd in beweging

En je zult zien hoe verrassend, verdiepend

Talkshow Boek&Meer:
Barbara van Beukering te gast

Cultuurlezing Caravaggio

Winterprogramma

Forum Zoetermeer
Stadhuisplein 1
Zoetermeer
www.forumzoetermeer.nl

Altijd iets
leuks te doen of
te beleven, midden
in de stad!

Het Forum
is er voor jou!

IEDERE MAAND

JANUARI

Peutervoorlezen

spannende materialen?

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling.

Kom dan naar Knappe Koppen!

Kinderen, ouders, grootouders of oppas

WANNEER

zijn van harte welkom. Het voorlezen start

TIJD

in alle vestigingen om 10.30 uur en duurt

PRIJS

tot 11.00 uur. In het Forum is er ook een

TIJD

Iedere woensdag

10.30 - 11.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum, Vestiging Oosterheem

en Vestiging Rokkeveen

Inspiratiemarkt 55+

Feestelijke activiteiten voor jong en oud.

Laat je als 55+er tijdens deze ochtend

Literaire introductie voorafgaand aan de

WANNEER

toneelvoorstelling Van de koele meren des

TIJD

doods naar de gelijknamige literaire klassieker

PRIJS

Verschillende workshops
in het E-Lab

van Frederik van Eeden.

LOCATIE

15.00 - 17.00 uur
€4,50 per persoon

LOCATIE

E-Lab

samen met jouw kinderen luisteren naar
WANNEER

Feest! Eenjarig bestaan Forum

Iedere vrijdagmiddag

voorleessessie van 9.30 tot 10.00 uur. Kom
leuke verhalen.

Literaire Introductie bij toneelstuk
Van de koele meren des doods

Met een 3D-pen komt je tekening echt

3D-ontwerpen, laser graveren, groot-

LOCATIE

tot leven! Het woord zegt het al, je tekent

formaatprinten of je eigen kleding

aansluitend bij de tentoonstelling

in drie dimensies. Laat je fantasie de

bedrukken! Kijk op onze actuele kalender

Goden van Egypte in het Rijksmuseum

vrije loop en maak prachtige creaties

voor meer informatie wanneer deze

IFFR

voor Oudheden in Leiden.

met deze geweldige pen. Bijvoorbeeld je

workshops plaatsvinden. Tot snel!

Documentairemaker en programmeur van Film-

WANNEER

eigen oorbellen, ketting of een action

WANNEER

festival Rotterdam Tessa Boerman vertelt over

TIJD

het aankomend Afro-Brazilaans filmprogramma

PRIJS

Soul in the Eye en toont haar documentaire over

LOCATIE

PRIJS

Iedere woensdag en iedere zaterdag is er
open inloop in het E-Lab. Wil je wat vragen?

WANNEER

Ben je geïnteresseerd in een workshop?

TIJD

Of wil je zelfstandig aan de slag?

PRIJS

Kom dan langs om een kijkje te nemen

LOCATIE

Gratis

LOCATIE

E-Lab

Iedere zaterdag

15.00 - 16.45 uur
Vanaf €15,00

LOCATIE

E-Lab

Iedere zaterdag

E-Lab

TIJD

PRIJS

Cultuurlezing door Diana de Wild

LOCATIE

20 januari

11.00 - 12.30 uur
€10,00 (leden), €12,50 (niet leden)
Forum - Commissiezaal

TIJD

Ukulele Play Along

PRIJS

Maak samen met andere ukulelespelers

LOCATIE

Gratis
Forum Café

Gratis
Forum Café

Poëzieweek: Wim Daniëls te gast
Tijdens de Poeziëweek geeft Wim Daniëls
een gevarieerde, informatieve, toegankelijke en vaak ook humoristische voordracht,
over de vele gezichten van taal: poëzie,
proza, zakelijke teksten, jongerentaal,
dokterstaal, enz. Met voordracht uit eigen

13 januari

13.00 - 14.30 uur

Voorleesontbijt tijdens de
Nationale Voorleesdagen

werk, boekverkoop en signeersessie. In het
kader van de Poëzieweek 2019.

Kom gezellig met jouw (klein)kinderen

WANNEER

een ‘happy noise’! Elke twee weken kun

luisteren naar een leuk verhaal tijdens het

TIJD

je in het Forum samen liedjes spelen en

voorleesontbijt. Het boek dat centraal staat

PRIJS

is ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers.

LOCATIE

Er wordt geen les gegeven. Of je nu

Exotus Serpenti:
Exotische dieren in het Forum

beginner bent of gevorderd, dat maakt

Exotische dieren op bezoek in het Forum!

naast het voorlezen aan baby’s en peuters

niet uit. Iedereen vanaf 14 jaar met een

Leer van alles over slangen, hagedissen en nog

ook wat lekkers gegeten en gedronken.

ukulele is van harte welkom.

veel meer exotische dieren. Je mag de reptielen

WANNEER

zelfs aaien en vasthouden! Durf je dat?

TIJD

zingen en ook zelf liedjes inbrengen.

Knappe Koppen

WANNEER

Houd jij van experimenteren, robots

TIJD

bouwen, proefjes doen en aan de

PRIJS

slag met allerlei geweldige en

LOCATIE

Tweewekelijks op woensdag

19.15 - 21.30 uur
Gratis
Forum Café

WANNEER
TIJD

16 januari

13.00 - 16.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

25 januari

10.00 - 12.00 uur

Cultuurlezing Goden van Egypte

de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha.
WANNEER

11.00 - 15.00 uur
€10,- per workshop

19.15 - 19.45 uur
Stadstheater

met aansluitend een Spaanse lunch!
WANNEER

PRIJS

in de dop.

PRIJS

Forum

TIJD

ben je al een heuse 3D pen ontwerper

TIJD Wordt nog bekend gemaakt.

de digitale wereld en het thema Spanje

leuke en leerzame workshops aan zoals

Open Inloop E-Lab

Iedere woensdag en zaterdag

Gratis

In het E-Lab bieden wij verschillende

TIJD

WANNEER

gebied van sport, cultuur, muziek, dans,

4 januari

€4,-

inspireren voor activiteiten op het

Hele dag

Workshop 3D-pentekenen

figuur. Na het volgen van deze workshop

en om informatie te vragen.

WANNEER

19 januari

In alle vestigingen wordt deze ochtend

24 januari

10.30 - 11.30 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum, Vestiging Oosterheem

en Vestiging Rokkeveen

31 januari

20.00 - 22.00 uur
€10,00 (leden), €12,50 (niet leden)
Forum

