VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER
2018
Met uw Voedselbankpas gratis naar
theater, film of museum?
Dat kan met VOEDSELBANK CULTUUR!
In deze nieuwsbrief vind je een aantal leuke 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!
Nieuw: Gratis naar het Joods Cultureel Kwartier met jouw Voedselbankpas
Vanaf nu kan op vertoon van je Voedselbankpas ook gratis naar het Joods Cultureel Kwartier. Schitterende
synagogen, markante gebouwen en indrukwekkende herdenkingsplaatsen kleuren het straatbeeld van de
oude Amsterdamse Jodenbuurt. In het hart daarvan bevindt zich op nog geen vierkante kilometer het Joods
Cultureel Kwartier, dat gemarkeerd wordt door het Joods Historisch Museum met zijn prikkelende
Kindermuseum, de indrukwekkende Portugese Synagoge met de eeuwenoude bibliotheek Ets Haim, de
Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum i.o. Hier kun je alles te weten komen over de
joodse cultuur, geschiedenis en traditie.

Vrijkaartjes: Kaarslichtconcerten Portugese Synagoge
Elke maand zorgen de honderden brandende kaarsen en de prachtige akoestiek voor unieke concertavonden
in de Portugese Synagoge. Vanaf nu mogen we voor ieder concert 6 vrijkaartjes weggeven voor klanten van
de Voedselbank.
Wil je kans maken op vrijkaartjes mail dan naar vbcultuur@outlook.com. Op=op
We verdelen op dit moment kaartjes voor de volgende concerten:
6 september, 20.00 ‐ 21.00 uur
Ásdís Valdimarsdóttir en Marcel Worms
4 oktober, 19.30 ‐ 20.30 uur
Misha Fomin

Vrijkaartjes: Jeugdtheatervoorstelling Woestijnjasmijntjes (10+)
Jacob en zijn dochter Nour maken een verre en gevaarlijke reis, op zoek naar een veilige plek. Onderweg
vertelt Jacob zijn dochter prachtige en fantasievolle verhalen en tovert zo hun barre tocht om tot een groots
avontuur, waarin Nour de prinses is. Douaneagenten veranderen in waakhonden, een migratieambtenaar in
een ijskoning en hun medereizigers in woestijnjasmijntjes. Lees hier meer over de voorstelling.
Door De Toneelmakerij / George & Eran Producties
Datum: 14 september
Tijd: 19.00 ‐ 20.00 uur
Leeftijd: 10+
Locatie: De Krakeling ‐ het theater voor een jong publiek in hartje Amsterdam
Wij mogen 4 vrijkaartjes weggeven. Wil je kans maken op vrijkaartjes mail dan naar vbcultuur@outlook.com.
Op=op
Natuurlijk kan jij altijd ook nog op de dag van de voorstelling bellen naar de kassa van de Krakeling om te
kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Op vertoon van de Voedselbankpas kan je dan gratis naar de
voorstelling. Dat kan trouwens met alle voorstelling van de Krakeling.

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

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

Museum Willet‐Holthuysen
Museum Ons Lieve Heer op Solder
Joods Cultureel Kwartier

http://www.willetholthuysen.nl/
https://www.opsolder.nl/
https://jck.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

