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.

Stadsschouwburg Amsterdam: Anne & Zef
Toneelmakerij | jeugdtheater | 4 mei 16:00
De Albanese Zef en zijn vader zitten al drie jaar opgesloten in huis door een bloedvete. Als
Zef naar buiten vlucht, wordt hij neergeschoten. Na zijn dood ontmoet hij een lotgenoot:
Anne Frank. Anne vertelt uit haar onbekende dagboek, over het leven in de kampen, van
de rust van eindelijk niets meer te vrezen.

De Krakeling: Pokon (4+ )
De Dansers | danstheater | 9 t/m 19 mei, diverse aanvangstijden
Zoals kinderen door de speeltuin razen, zo bestormen de drie spelers van Pokon het
podium. Geef ze wat meubels, een keukentrap of twee, een gitaar en wat planten, en laten
we even doen alsof je wél mag rennen, klimmen, dralen en vies worden. Wat volgt is een
draaiende, waaiende, hikkende, ritmisch buitelende en muzikaal struikelende stroom van
noodzakelijk speelplezier.

Nog t/m 21 mei te zien: Ed van der Elsken in Stedelijk Museum Amsterdam
Ed van der Elsken (1925-1990) is één van de grootste Nederlandse fotografen en
documentaire filmers van de 20ste eeuw. Met De verliefde camera presenteert het Stedelijk
het grootste overzicht wereldwijd van zijn werk in 25 jaar. Interesse? Mailt u dan uw naam,
aantal kaarten en adresgegevens naar: vbcultuur@outlook.com. Wij sturen u de
toegangskaarten toe.

EYE Filmuseum
Gratis naar niet-uitverkochte films op maandag t/m donderdag tussen 10:00-17:00
Wist u dat u gratis naar de film kunt in EYE Filmmuseum? EYE opent graag de deuren voor
u op maandag tot en met donderdag tussen 10:00 en 17:00.
Bijlmer Parktheater: OLDTIMERS
Rightaboutnow | theater | 26 mei 20:00
OLDTIMERS is een theatervoorstelling gericht op het bespreekbaar maken van
eenzaamheid en pestgedrag bij ouderen. Helaas zijn dit veelvoorkomende gevallen. Ruim
50% van de ouderen voelt zich eenzaam en 40% heeft als oorzaak pesterijen. OLDTIMERS
besteedt op een tragi-komische wijze aandacht aan het onzichtbare vraagstuk en houdt
met een lach en een traan haar publiek een spiegel voor. OLDTIMERS is een toegankelijk
theateruitje, gebaseerd op de ervaringen en persoonlijke verhalen.

Het Concertgebouw: Maandelijkse selectie concerten
Ook in mei kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een
selectie concerten. U kunt op het Museumplein genieten van:
5 mei 2017 – Grote Zaal – 20.15 uur – Cory Henry: 20 kaarten
https://www.concertgebouw.nl/concerten/cory-henry-the-revival/05-05-2017/van=2017-05-05

14 mei 2017 – Grote Zaal – 20.15 uur - Bach cantates: 10 kaarten
https://www.concertgebouw.nl/concerten/missa-brevis-van-bach-met-herreweghe-collegium-vocalegent/14-05-2017/van=2017-05-14

16 mei 2017 – Kleine Zaal – 20.15 uur – Hollywood Songbook: 10 kaarten
https://www.concertgebouw.nl/concerten/20170516-vocaal-2-16-17-maltman/16-05-2017/van=2017-05-16

Interesse? Mail dan naar vbcultuur@outlook.com. Wees er snel bij want OP = OP!
Toegangskaarten liggen 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

