VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF ZOMER 2018
Met uw Voedselbankpas gratis naar
theater, film of museum?
Dat kan met VOEDSELBANK CULTUUR!
In deze nieuwsbrief vind je een aantal leuke zomeracties en tips terug, speciaal geselecteerd voor klanten van
de Voedselbank Amsterdam. En zoals altijd 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!
Open Tuinen Dagen (15,16,17 juni)
Tijdens het derde weekend van juni openen meer dan 30 tuinen van zowel particulieren als instellingen hun
deuren weer voor het publiek. Dit jaar is het thema 'tuinontwerpen'.
Speciale actie
De organisatie van de Open Tuinen Dagen heeft 25 toegangskaartjes beschikbaar gesteld voor klanten van de
Voedselbank Amsterdam. Wil je een kaartje ontvangen, mail ons via vbcultuur@outlook.com o.v.v. Open
Tuinen Dagen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Zomer in het Stedelijk Museum
Vier de zomer in het Stedelijk Museum met STEDELIJK BASE en 'Amsterdam Magisch Centrum'
STEDELIJK BASE is de nieuwe permanente opstelling van hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk
Museum. De presentatie toont een selectie van bijna 700 werken, een mix van schilderijen, meubelen,
sieraden, sculpturen, gebruiksvoorwerpen, accessoires, fotografie, tekeningen, installaties, videokunst, affiches
en interieurs. In ‘Amsterdam Magisch Centrum’ waan je je terug in de tijd, in de jaren 60, wanneer Amsterdam
zich ontpopte tot een progressieve vrijplaats.
Mail vbcultuur@outlook.com voor een gratis kaartje voor het Stedelijk Museum.

Pluk de Nacht (16 t/m 26 augustus)
Pluk de Nacht is een jaarlijks openluchtfilmfestival aan het Stenen Hoofd in Amsterdam. Het festival toont de
beste nationale en internationale speelfilms en documentaires die (nog) niet zijn uitgebracht in de bioscoop.
Toegang is gratis.
De Mooiste Stad. Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan
Vanaf zondag 17 juni tot en met zondag 4 november 2018 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De
Mooiste Stad – Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien. Tot vlak voor zijn overlijden
werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over zijn geliefde stad.
De tentoonstelling is te zien in de gratis toegankelijke Amsterdam Galerij.
Op vertoon van je voedselbankpas kun je ook de rest van het Amsterdam Museum bezoeken.
Hele jaar door: DeLaMar Theater
Naast diverse theaters en musea doet DeLaMar Theater vanaf die dit jaar ook mee met Voedselbank Cultuur.
Op vertoon van de voedselbankpas kunnen er twee kaartjes worden gereserveerd voor een voorstelling. Per
voorstelling worden er vier kaartjes weggegeven. De aanvraag hiervoor kan op de dag zelf aan de kassa en is
op basis van beschikbaarheid.
In Amsterdam nemen 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
Stadschouwburg Amsterdam
Theater Bellevue
De Krakeling
De Meervaart
Mozaïek
Amsterdams Marionetten Theater
DeLaMar Theater

http://www.bijlmerparktheater.nl/
http://stadsschouwburgamsterdam.nl/
http://www.theaterbellevue.nl/
http://krakeling.nl/
http://www.meervaart.nl/ Podium
http://www.podiummozaiek.nl/
http://www.marionettentheater.nl/
https://delamar.nl/

Film
Gratis toegang tot niet‐uitverkochte films op vertoon van uw Voedselbankpas:
Het Ketelhuis
EYE (film en museum)

http://www.ketelhuis.nl/
https://www.eyefilm.nl/

(ma. t/m do. 10.00‐17.00)

Museum
Gratis toegang op vertoon van uw Voedselbankpas:
Amsterdam Museum
Cromhouthuis
Museum Willet‐Holthuysen
Museum Ons Lieve Heer op Solder

https://www.amsterdammuseum.nl/
http://www.cromhouthuis.nl/
http://www.willetholthuysen.nl/
https://www.opsolder.nl/

Mail vbcultuur@outlook.com voor een gratis kaartje voor:
Rijksmuseum
Van Gogh Museum
Stedelijk Museum Amsterdam

https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
http://www.stedelijk.nl/

Heeft u vragen over VBCultuur? Stuur dan gerust een mailtje naar vbcultuur@outlook.com.
Wij wensen iedereen veel plezier met VBCultuur!

Katharina Klockau & Nikki Pootjes
coördinatoren VBCultuur

