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MAART
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
BELANGRIJKE WIJZIGING - uw Voedselbankpas is vanaf 2017 de pas die kunt
gebruiken voor Voedselbank Cultuur. De Cultuurpas komt hiermee te vervallen.
Amsterdams Marionetten Theater: Het Luchtkasteel
vrolijke opera | zondag 19 maart 15.00 uur
In het Amsterdams Marionetten Theater 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.
Ook theater Oostblok opent zijn deuren voor VBCultuur!
Oostblok is hét podium van Amsterdam Oost. Een toegankelijke plek met een eigenzinnig
en divers programma. Vanaf nu zijn alle klanten van de Voedselbank van harte welkom in
dit theater aan het Sajetplein in Oost voor niet-uitverkochte voorstellingen!
Zo viert Oostblok deze maand samen met Mama Cash Internationale Vrouwendag:
Meer dan Muze | spoken word, stand up, dans en zang | woensdag 8 maart 20.30 uur

En ook is er opzwepend muziektheater over een op hol geslagen wereld vol neushoorns!
Neushoorn Spektakel (7+) | muziekvoorstelling | zondag 26 maart 15.00 uur
Het Concertgebouw: Maandelijks keuze uit een selectie concerten
muziek | dinsdag 14 maart 20.15 uur + donderdag 16 maart 20.15 uur
Ook in maart kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een
selectie concerten. Deze maand kunt u op het Museumplein genieten van:
Maestro Jules onthult: Beethovens 5e Symfonie op 14 maart
Grote Zaal | 10 kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 12 maart
Koninklijk Concertgebouworkest: 1e vioolconcert van Sjostakovitsch op 16 maart
Grote Zaal | onbeperkt aantal kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 14 maart
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.
Stadsschouwburg Amsterdam: The Common People
Jan Martens / Grip | dans / multidisciplinair | zaterdag 4 maart 19.30
The Common People is een sociaal experiment, een dansworkshop en een voorstelling in een.
In onze maatschappij brengen smartphones en sociale netwerksites ons in verbinding, maar
we zijn niet langer oprecht verbonden met elkaar. The Common People brengt mensen
samen, intens en intiem, met fysiek contact en één op één. Voor elke voorstelling worden 40
mensen bij elkaar gezocht die elkaar op het podium voor het eerst ontmoeten. Dat zorgt
voor verrassende, ontroerende en spannende ontmoetingen.
Bijlmer Parktheater: In The Picture Festival
donderdag 16 t/m zondag 19 maart
Vanaf donderdagavond 16 maart staat het Bijlmer Parktheater vier dagen lang helemaal in
het teken van het In The Picture Festival. Dit is hét festival voor talenten uit Amsterdam
Zuidoost op het gebied van theater, dans, spoken word, muziek, comedy en beeldende
kunst. Benieuwd naar de nieuwste fijn geslepen parels uit Amsterdam Zuidoost? Neem een
kijkje op de website van Bijlmer Parktheater voor het uitgebreide programma!
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 op onze website
als PDF, bijvoorbeeld als u die wilt uitdelen bij de uitgifte.

