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NIEUWSBRIEF
FEBRUARI
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.

Theater de Meervaart: Razend (12+)
Homemade Productions | musical – familievoorstelling | woensdag 22 februari 19.30 uur
Razend is een musical met toffe songs en een talentvolle jonge cast. Deze voorstelling is
gebaseerd op het boek van Carry Slee over familieliefde en huiselijk geweld. Er is veel mis in
het gezin van de jonge Sven. Zijn vader drinkt. En als hij dronken is, laat hij Sven alle hoeken
van de kamer zien. Ook zijn vriendin Roosmarijn loopt met een groot geheim rond. De twee
zoeken hun toevlucht tot elkaar, maar eens moet de waarheid boven tafel komen.
Theater Bellevue: Potters beesten
Swarte kunst | theater | dinsdag 14 t/m zondag 19 februari 20.30 uur
Vijf verhalen van Beatrix Potter worden op het toneel tot leven gebracht. Geen middel wordt
geschuwd om de verbeelding op gang te brengen: poppen, verkleedpartijen, tekenfilmacteren, kartonnen decors, namaaksneeuw, vet Brits acteerwerk en mooie muziek.
Gespeeld worden De kleermaker van Gloucester, Jemima Puddle Duck, Het verhaal van mr.
Todd, Peter Rabbit en De twee stoute muizen. Aan het einde van de voorstelling mag iedereen
even rond kijken op het toneel!

Het Concertgebouw: Maandelijks keuze uit een selectie concerten
muziek | zat. 4 februari 20.15 uur + zat. 11 februari 20.15 uur + zat. 18 februari 20.15 uur
Ook in februari kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een
selectie concerten. Deze maand kunt u op het Museumplein genieten van:
Jonge Nederlanders: Mathieu van Bellen en zijn Busch trio op 4 feb. in Kleine Zaal (50 x)
aanmelden t/m 2 feb.
Symfonie van César Franck & Roberto Cominati speelt Falla op 11 feb. in Grote Zaal (15 x)
aanmelden t/m 9 feb.
Kristian Bezuidenhout te gast bij Amsterdam Sinfonietta 0p 18 feb. in Grote Zaal (10 x)
aanmelden t/m 16 feb.
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.
Stedelijk Museum Amsterdam: Jean Tinguely – Machinespektakel
museum | 40 gratis entreekaarten | OP = OP
Het Stedelijk Museum Amsterdam is dé plek waar iedereen moderne en hedendaagse kunst
en vormgeving kan ontdekken en beleven. Nog tot 5 maart is in het Stedelijk de
tentoonstelling Machinespektakel te zien. Een spectaculair retrospectief vol speelse en
stoere machinekunst van Jean Tinguely: ontroerend, grappig, verrassend en vol beweging.
En het is ook nog eens de grootste tentoonstelling van deze kunstenaar ooit in Nederland!
Voedselbank Cultuur krijgt elke zes maanden gratis entreekaartjes van het museum om uit
te delen. Interesse in toegangskaartjes? Mail vbcultuur@outlook.com.
Bioscoop Het Ketelhuis
Wester Gasfabriek | film | gratis naar niet-uitverkochte films
Het Ketelhuis geeft klanten van de Voedselbank op vertoon van de Voedselbankpas gratis
toegang tot niet-uitverkochte films. Als er genoeg kaartjes beschikbaar zijn, is het hele gezin
welkom! Geniet deze maand bijvoorbeeld van het vrolijke La La Land, het aangrijpende Layla
M., de ontroerende documentaire De kinderen van juf Kiet, of vrolijke kinderfilms als Ballerina
en Mees Kees langs de lijn.
Let op – Reserveren is niet mogelijk.

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.

