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Gratis naar het theater, de bioscoop of het museum? 

Dat kan met de Cultuurpas van de Voedselbank! 

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 

 

Cadeautje van Amsterdam voor Amsterdammers!  

200 kaarten voor Amsterdam 1900: Foto’s van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten 

Stadsarchief Amsterdam | Tentoonstelling van 14 oktober tot 5 februari 2017 

Rond 1900 werd Amsterdam een dynamische stad met nieuwe beeldbepalende 

gebouwen als het Centraal Station en de Beurs van Berlage. De industrie en de havens 

groeiden, maar tegelijk verkrotte de oude stad en was er veel armoede. In dezelfde 

tijd ontwikkelde de fotografie zich tot een modern medium. Met foto’s van bekende 

fotografen zoals Breitner, Olie en Eilers krijgt de bezoeker een uniek overzicht van 

Amsterdam rond 1900. 

Voedselbank Cultuur mag 200 gratis kaartjes weggeven. Interesse? Stuur een mailtje 

naar vbcultuur@outlook.com. Wees er snel bij want OP = OP! 

 

Bijlmer Parktheater: 'teen & 'tander  

Deng Boy | cabaret | zaterdag 19 november 20.00 uur  

Deng Boy neemt je in de nieuwe theatervoorstelling ‘teen & ‘tander mee in de wereld 

van de lach, hilariteit en prachtige humor. Ronny en Eric, oftewel Deng Boy, laten de 

hilarische kant van de samenleving zien. Ouder worden, het verkeer, vrouwen, 

verkering en ETUH (eten). Allemaal onderwerpen waar Deng Boy ‘teen & ’tander over 

te melden heeft!  

http://www.voedselbankcultuur.nl/
mailto:vbcultuur@outlook.com


Stadsschouwburg Amsterdam: All Inclusive  

Noord Nederlands Toneel | toneel | maandag 28 november 20.30 uur 

All Inclusive is de afscheidsvoorstelling van het huidige artistieke team van het Noord 

Nederlands Toneel. Na acht jaar komt er een feestelijk einde aan een eigenzinnig 

theatertijdperk. Het ensemble sleurt je mee in de droom achter de vluchteling, de 

twijfels achter het kroegkrakeel van de Stamgasten en de wereldwijde strooptocht 

naar geluk. Een waardige afsluiter. 

 

EYE Filmmuseum 

Bij EYE Filmmuseum kunt u terecht met uw Voedselbank Cultuurpas voor films van 

maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur - 17.00 uur. De kaarten zijn niet van 

te voren te reserveren, en u kunt ze vanaf 30 minuten voor aanvang ophalen.  

 

Podium Mozaïek: Café Istanbul 

Cem Adrian | muziek | vrijdag 11 november 21:00 uur 

In Café Istanbul speelt op 11 november de bekende Turkse popster Cem Adrian met 

zijn band. Cem Adrian heeft een enorm stembereik, van bas tot sopraan. Hij heeft tien 

albums uitgebracht en vanaf het allereerste album is hij enorm succesvol. Twee jaar 

geleden speelde hij tijdens een concert al het dak eraf in Podium Mozaïek, en op 11 

november doet hij dat nog eens dunnetjes over. Niet te missen deze!  

 

Amsterdam Museum: 100 jaar Schiphol – Klaar voor vertrek 

Tentoonstelling nog tot 7 mei 2017 te zien!   

Deze tentoonstelling gaat over honderd jaar Schiphol: van modderig weiland tot 

hightech luchthaven. En over de toekomst. Waar gaat Schiphol naartoe? Doe mee 

met het verkeerstorenspel en leid vliegtuigen veilig naar de landingsbanen. Stap in de 

schoenen van de marechaussee in een echte paspoortbalie. En laat jouw wens achter 

voor de toekomst. Op vertoon van uw Cultuurpas kan uw gezin het Amsterdam 

Museum gratis bezoeken.  

 

 

Let op – In deze nieuwsbrief staan een paar suggesties. 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. 


