VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017
Met uw Voedselbankpas gratis naar
theater, film of museum?
Dat kan met VOEDSELBANK CULTUUR!
Het is weer september en dat betekent dat er een nieuw cultureel seizoen is aangebroken! Ook dit najaar
kunnen klanten van Voedselbank Amsterdam weer naar allerlei theaters, musea en bioscopen. Als er op de
dag van de voorstelling nog stoelen onbezet zijn, kunnen klanten van de Voedselbank daar gratis gebruik van
maken. Ook voor een aantal musea zijn gratis kaarten beschikbaar!
Bent u vrijwilliger bij de Intake of Uitgifte? Leuk om dan een stapeltje van deze nieuwsbrief uit te printen om
uit te delen aan de klanten – dan zijn die ook weer goed geïnformeerd!
Na vijf jaar gaat VBC Cöordinator Martine Weide nieuwe avonturen aan. De Voedselbank is haar enorm
dankbaar voor haar inzet en enthousiasme en wenst haar heel veel geluk met alles wat er op haar pad komt!
In Amsterdam nemen per 1 september 2017 deze instellingen deel aan Voedselbank Cultuur.
LET OP! Wijzigingen voorbehouden. Het actuele aanbod is te vinden op onze website.
Theater
Op de dag van de voorstelling kan er gebeld worden of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Op vertoon van de
Voedselbankpas kunt u gratis naar de voorstelling.
Bijlmer Parktheater
http://www.bijlmerparktheater.nl/
Stadschouwburg Amsterdam
http://stadsschouwburgamsterdam.nl/
Theater Bellevue
http://www.theaterbellevue.nl/
De Krakeling
http://krakeling.nl/
De Meervaart
http://www.meervaart.nl/
Podium Mozaïek
http://www.podiummozaiek.nl/
Amsterdams Marionetten Theater
http://www.marionettentheater.nl/
Film
Gratis toegang tot niet-uitverkochte films op vertoon van uw Voedselbankpas:
Het Ketelhuis
http://www.ketelhuis.nl/
EYE (film en museum)
https://www.eyefilm.nl/
(maa. t/m don. 10.00-17.00)
Museum
Gratis toegang op vertoon van uw Voedselbankpas:
Amsterdam Museum
https://www.amsterdammuseum.nl/
Bijbels Museum
http://www.bijbelsmuseum.nl/
Museum Willet-Holthuysen
http://www.willetholthuysen.nl/
Ons Lieve Heer op Solder
https://www.opsolder.nl/
Mail vbcultuur@outlook.com voor een gratis kaartje voor:
Rijks Museum
https://www.rijksmuseum.nl/
Van Gogh Museum
https://www.vangoghmuseum.nl/
Stedelijk Museum
http://www.stedelijk.nl/
Heeft u vragen over Voedselbank Cultuur? Stuur dan gerust een mailtje naar vbcultuur@outlook.com.
Wij wensen iedereen veel plezier met Voedselbank Cultuur!
Lisa Smit, coördinator Voedselbank Cultuur

