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.
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
museum: gratis toegang op vertoon van Cultuurpas
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een klein wonder:
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Bezoekers gaan er op ontdekking in een zeldzaam
goed bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 10:00-17:00, op zon- en feestdagen van 13- 17 uur

Theater Bellevue: Hoe mooi alles
Bos Theaterproducties | toneel | 3, 4 en 31 januari, 1 februari, 20:30
De dichter/bioloog Leo Vroman en zijn latere vrouw Tineke Sanders worden vlak voor de
Tweede Wereldoorlog verliefd op elkaar. Leo vlucht net op tijd het land uit om in Indonesië
in de Japanse kampen terecht te komen. Hij overleeft, dankzij zijn liefde voor Tineke.
Bijlmer Parktheater: De vlucht van een Granaatappel
Theater Rast | theater | 17 januari, 20:00
Deze tragikomische voorstelling van Theater RAST is het persoonlijke en humorvolle relaas
van vier vrienden, twee vluchtelingen en één generatiekloof.

Het Concertgebouw: Maandelijks keuze uit een selectie concerten
muziek | 18 januari, 20:15 + 21 januari, 14:15 + 26 januari, 19:30
Ook in januari kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een
selectie concerten. Deze maand kunt u op het Museumplein genieten van:
18 januari Chamber Orchestra of Europe/Haitink (20 kaarten)
https://www.concertgebouw.nl/concerten/20170120-losse-concerten-16-17-chamberorchestra-of-europe-haitink-bezuidenhout/18-01-2017/van=2017-01-18: aanmelden tot 16/1
21 januari ZaterdagMatinee (10 kaarten)
https://www.concertgebouw.nl/concerten/kein-abschied/21-01-2017/van=2017-01-21
aanmelden tot 19/1

26 januari King’s Consort (20 kaarten)
https://www.concertgebouw.nl/concerten/the-king-s-consort-choir-vivaldi/26-012017/van=2017-01-26: aanmelden tot 24/1
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: We hadden liefde, we hadden wapens
Urban Myth | muziektheater | 28 januari, 20:30
Huub van der Lubbe (De Dijk), Ntjam Rosie, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Thirsa van
Til zingen en spelen het verhaal van de zwarte Amerikaanse burgerrechtenactivist Robert
F. Williams. In We hadden liefde, we hadden wapens wordt het verhaal verteld met
krachtige rhythm-and-blues en soul uit de jaren zestig.

Nog tot en met 5/2! Amsterdam 1900: Foto’s van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten
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
Voedselbank Cultuur mag 200 gratis kaartjes weggeven. Interesse? Stuur een mailtje naar
vbcultuur@outlook.com. Wees er snel bij want OP = OP!

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
U kunt deze nieuwsbrief of de flyer met maandelijkse tips ook downloaden als PDF,
bijvoorbeeld als u die wilt uitdelen bij de uitgifte.

