
 

 
 

 

Gratis naar het theater, de bioscoop of het museum? 

Dat kan met Voedselbank Cultuur! 

Als een voorstelling niet is uitverkocht kunt u daar op de dag zelf een gratis kaartje voor 

krijgen. Neem daarvoor contact op met het theater of de bioscoop waar u heen wilt. Er zijn 

ook een aantal musea waar u gratis naartoe kunt. Laat u inspireren door de uitjes in de  

maandelijkse nieuwsbrief en houd ook de website in de gaten!                                                         

www.voedselbankcultuur.nl 

 

BELANGRIJKE WIJZIGING - Uw Voedselbankpas is vanaf 2017 de pas die u kunt gebruiken 

voor Voedselbank Cultuur. De Cultuurpas komt hiermee te vervallen. 

 

Theater de Meervaart: Couscous & Baklava 
Diverse stand up comedians | cabaret | 2 april 19:00 
Wilt u een avondje heerlijk lachen? Kom dan naar deze stand up comedyshow, waar onder 
andere Anuar, Omar Ahaddaf, Samir Fighil en Bugra laten zien how it's done. 
Couscous & Baklava staat symbool voor de veelzijdigheid van Nederland.  

 
 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en theatergroep DRANG presenteren: BROOS 
din. 4 april (Centrum Noorddam, Amstelveen) en vrij. 14 april (Theater de Omval, Diemen) om 
14.30 uur 

BROOS is een theaterstuk over ouderenmishandeling. De voorstelling maakt lastige 
thema’s bespreekbaar, zoals een kleinzoon die financieel misbruik maakt van zijn oma en 
een overbelaste dochter die mantelzorger is voor haar moeder. De voorstelling roept 
medeleven en verontwaardiging op, maar er wordt gelukkig ook veel gelachen. De 
voorstelling is voor iedereen: ouderen, mantelzorgers, buren, familieleden, 
theaterliefhebbers, hulpen zorgverleners en studenten van zorgopleidingen. De toegang is 
gratis. Graag reserveren via reserveringen@drang.nl of 070-3464645. 
 

http://www.voedselbankcultuur.nl/
http://www.meervaart.nl/theater/programma/details/3390/stand-up-comedyshow/couscous-baklava


Podium Mozaïek: Thuis, Ontheemd  
Rajae El Mouhandiz  | muziektheater |  22 april 21:00 
In haar eerste muziektheatervoorstelling Thuis, Ontheemd neemt Rajae El Mouhandiz haar 
publiek mee naar plekken en momenten in haar leven. Door middel van verhalen, muziek 
en krachtige beelden laat Rajae zien hoe zij worstelt met zelfacceptatie en hoe zij omgaat 
met haar ontheemding.

 
 

Theater Bellevue: Brainwash 
Matroesjka (Lisa Loeb & Janneke Rinzema) | cabaret | 25 en 26 april 20:30 
In Brainwash duiken Lisa Loeb en Janneke Rinzema in de diepste krochten van het 
menselijk brein. Op zoek naar de imperfecties én de pareltjes wagen ze zich aan 
onderwerpen waar zelfs de meest doorgewinterde cabaretier zijn vingers niet aan durft te 
branden. Met rauwe humor, vlijmscherpe sketches en knotsgekke personages belichten ze 
de actualiteit vanuit onverwacht perspectief.

 
 
Het Concertgebouw: Maandelijkse  selectie concerten 
Ook in april kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een 
selectie concerten. U kunt op het Museumplein genieten van 
9 april 14.15 uur: Koninklijk Concertgebouworkest – Nieuwe Matthäus Passie 
Interesse doorgeven voor 6 april 
https://www.concertgebouw.nl/concerten/170407-kco/09-04-2017/van=2017-04-09 
16 april 11.00 uur: Zondagochtendconcert – Paasconcert  
Interesse doorgeven voor 12 april 
https://www.concertgebouw.nl/concerten/paasconcert-haydn-s-miracle-gluck-en-
beethoven/16-04-2017/van=2017-04-16 
20 april 20.15 uur: Apollon Musagète Kwartet speelt Grieg   
Interesse doorgeven voor 18 april 
https://www.concertgebouw.nl/concerten/20170420-strijkkwartetten-16-17-apollon-
musagete-quartet/20-04-2017/van=2017-04-20 
 
Interesse? Mail dan naar vbcultuur@outlook.com. Wees er snel bij want OP = OP! 
Na aanmelding liggen de kaarten op de dag van de voorstelling klaar bij de kassa.

 
 

Let op– In deze nieuwsbrief staan suggesties voor u. Er zijn eindeloos meer mogelijkheden! 

Er is geen garantie dat deze voorstellingen niet uitverkocht zullen zijn. Heeft u vragen over 

Voedselbank Cultuur? Stuur een mailtje naar vbcultuur@outlook.com 

Wilt u via Facebook op de hoogte worden gehouden? U kunt lid worden van de 

Facebookgroep VB Cultuur Pas  

 

http://www.podiummozaiek.nl/programma/details/52034/-rajae-el-mouhandiz---thuis,-ontheemd---muziektheater
http://www.theaterbellevue.nl/voorstellingen/brainwash/dinsdag-25-april/20_30_00/
http://www.theaterbellevue.nl/voorstellingen/brainwash/dinsdag-25-april/20_30_00/
https://www.concertgebouw.nl/concerten/170407-kco/09-04-2017/van=2017-04-09
https://www.concertgebouw.nl/concerten/paasconcert-haydn-s-miracle-gluck-en-beethoven/16-04-2017/van=2017-04-16
https://www.concertgebouw.nl/concerten/paasconcert-haydn-s-miracle-gluck-en-beethoven/16-04-2017/van=2017-04-16
https://www.concertgebouw.nl/concerten/20170420-strijkkwartetten-16-17-apollon-musagete-quartet/20-04-2017/van=2017-04-20
https://www.concertgebouw.nl/concerten/20170420-strijkkwartetten-16-17-apollon-musagete-quartet/20-04-2017/van=2017-04-20
https://www.facebook.com/groups/333722210334402/

