VOEDSELBANK
CULTUUR
ZOMERNIEUWSBRIEF

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.
Het Concertgebouw: Maandelijks keuze uit een selectie concerten
muziek | vr. 14 juli 20:00 + vr. 21 juli 20:00 + vr. 18 aug. 20:oo uur + vr. 25 aug. 20:00 uur
Ook in de zomer kunnen klanten van de Voedselbank zich gratis bij ons aanmelden voor een
selectie concerten. Deze maand kunt u op het Museumplein genieten van:
Erik Scherder & Ysbrand van der Werf over slaap en ons brein op 14 juli
Grote Zaal | onbeperkt aantal kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 12 juli
Branford Marsalis Quartet met speciale gast Kurt Elling op 21 juli
Grote Zaal | onbeperkt aantal kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 19 juli
Simone Lamsma speelt Korngold, en Petroesjka met het Nationaal Jeugd Orkest op 18 aug.
Grote zaal | onbeperkt aantal kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 16 aug.
Renaud Capucon speelt en dirigeert Mozart op 25 aug.
Grote Zaal | onbeperkt aantal kaarten beschikbaar | aanmelden t/m 23 augustus
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.

Van Gogh Museum: Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos
tentoonstelling | 7 juli – 10 september | mail vbcultuur@outlook.com voor kaartjes
Rousseau en Corot trokken het bos in om het ongerepte landschap te schilderen. Ze hadden
een voorliefde voor het weergeven van bomen, begroeiing en het spel van licht en schaduw
op het gebladerte en de grond. Ook Van Gogh werkte zoveel mogelijk buiten in de natuur.
Hij wilde het bos schilderen op zo’n manier dat ‘men er in ademen en rondwandelen kan –
en het bosch ruikt’.
Amsterdam Museum: Puck & Hans – couture locale
tentoonstelling | nog te zien tot 3 september | gratis toegang met de Voedselbankpas
De tentoonstelling Puck & Hans - couture locale gaat over het iconische Nederlandse
modeduo 'Puck & Hans'. Zij genoten in de jaren 70, 80 en 90 grote bekendheid door in het
oog springende creaties. Hun kledingstukken kenmerkten zich door een mix van exclusieve
materialen, kwaliteit en speelsheid. Daarnaast organiseerden Puck & Hans modeshows op
typische Amsterdamse locaties zoals Artis en het Westergas terrein.
Stedelijk Museum: Rineke Dijkstra: Een ode
tentoonstelling | nog te zien tot 6 augustus | mail vbcultuur@outlook.com voor kaartjes
Dit eerbetoon aan Rineke Dijkstra laat iconen uit Dijkstra’s fotografische oeuvre zien en
besteedt aandacht aan haar videowerk, een medium waar ze de afgelopen jaren naar
terugkeerde. De tentoonstelling bevat ook een primeur: drie werken waren nog niet eerder
in Nederland te zien.
Rijksmuseum: Small wonders (middeleeuwse beeldsnijkunst)
tentoonstelling | nog te zien tot 17 september | mail vbcultuur@outlook.com voor kaartjes
Al eeuwen zijn mensen gefascineerd door het Nederlands micro-snijwerk uit de late
Middeleeuwen. Ze behoren tot de meest verfijnde en raadselachtige Nederlandse
kunstwerken: de virtuoos gesneden beeldjes, miniatuuraltaartjes, doodskistjes, schedeltjes
en gebedsnoten uit de 16de eeuw. Small Wonders toont er maar liefst 60 uit de hele wereld.

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.

