VOEDSELBANK
CULTUUR
NIEUWSBRIEF
DECEMBER
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 naar toe kunt. Laat u inspireren door de uitjes in de
maandelijkse nieuwsbrief en houd ook de website in de gaten!
www.voedselbankcultuur.nl
Theater de Meervaart: LIEFDE NU
ZID Theater | theater | woensdag 14 december 20.00 uur
ZID Theater maakt voorstellingen die de wereld om ons heen op het podium brengen. In
LIEFDE NU gaan de spelers, afkomstig uit verschillende werelddelen, op zoek naar de
ultieme kracht van liefde. Laat je meenemen in de wereld van ZID Theater, waarin energie,
enthousiasme en een positieve boodschap de boventoon voeren: Liefde kunnen we niet
ontkennen, ondanks alles en zelfs nu niet.
Het Concertgebouw: NIEUW! Maandelijks keuze uit een selectie concerten
muziek | 11 december 14.15 uur + 12 december 20.15 uur + 20 december 21.00 uur
Velen hoopten het al – ook Het Concertgebouw doet weer mee met Voedselbank Cultuur!
Vanaf nu kunnen klanten van de Voedselbank zich elke maand gratis bij ons aanmelden voor
een selectie concerten. Deze maand kun je op het Museumplein genieten van:
Kamermuziek van Debussy en anderen op 11 dec. Kleine Zaal (40 x) aanmelden t/m 8 dec.
Swingend kerstconcert van Jazz Orchestra op 12 dec. Grote Zaal (20 x) aanmelden t/m 8 dec.
Lunatree brengt ode aan John Adams op 20 dec. Kleine Zaal (20 x) aanmelden t/m 18 dec.
Interesse? Mail dan naar vbcultuur@outlook.com. Wees er snel bij want OP = OP!
Na aanmelding zullen de kaarten op de dag van de voorstelling klaarliggen bij de kassa.

Amsterdams Marionetten Theater: Het Luchtkasteel
vrolijke opera | 11 + 26 + 28 + 29 december 15.00 uur
Deze kerstvakantie kan je genieten van een vrolijke korte opera, geschikt voor volwassenen
en kinderen (vanaf 5 jaar). Het verhaal vertelt over Jeannot en Jeannette die op weg zijn
naar Parijs. Onderweg krijgt Jeannot de kans miljonair te worden! Maar wordt hij daar wel
gelukkig van? Het Luchtkasteel is een opera met aanstekelijke muziek, veel humor en een
tikje melancholie. Zes poppenspelers bespelen de grote marionetten.
Joods Historisch Museum: JHM Kindermuseum trakteert!
museum | vanaf 18 december, heel 2017
Het JHM Kindermuseum van het Joods Historisch Museum bestaat tien jaar, en wie jarig is
trakteert! Het JHM Kindermuseum doet dat samen met Bakkerij Hollandia Matzes. De
komende tijd worden jubileumverpakkingen Matzes uitgedeeld bij de uitgifte. Daarmee
krijgen vier personen gratis entree voor het Kindermuseum. Ook is het 18 december feest,
dan kunnen alle kinderen en hun families gratis langskomen!
Bijbels Museum: Feest! In de stad
permanente familietentoonstelling | gratis toegang op vertoon van Cultuurpas
Waarom ben je vrij met Kerst, Pasen en Pinksteren? Iedereen gaat lekker eten en mensen
krijgen op sommige feestdagen zelfs cadeautjes. Maar waarom? Wat wordt er dan gevierd?
En welke feestdagen zijn er allemaal in Amsterdam? Daar kom je achter met een bezoek aan
de permanente familietentoonstelling Feest! In de stad. Je kunt ook terecht bij Museum Ons’
Lieve Heer op Solder, daar is het altijd Feest! Op Solder.
De Krakeling: Jazz duzz
De Toneelmakerij | theater | 23, 24, 26, 27 en 28 december (tijden variëren)
Jazz duzz is een theatraal jazzconcert voor iedereen vanaf zes jaar. Het is een vrolijke en
grappige familievoorstelling voor Cool Cats en Hot Dogs! Over buiten de lijntjes kleuren en
1+1 = 3. Met poëzie en anarchie, zelf verzonnen woorden en melodieën zonder eind.
Kortom, een ontspannen middagje uit.
Let op – In deze nieuwsbrief staan een paar suggesties. Er zijn eindeloos veel meer
mogelijkheden! Er is geen garantie dat deze voorstellingen niet uitverkocht zullen zijn. Heeft
u vragen over Voedselbank Cultuur? Mail ons! vbcultuur@outlook.com.
U kunt deze nieuwsbrief of de flyer met maandelijkse tips ook downloaden als PDF,
bijvoorbeeld als u die wilt uitdelen bij de uitgifte.

