VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
OKTOBER 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: BIMHUIS
Vanaf nu kan je een avondje genieten van muziek in het BIMHUIS. Met jaarlijks ruim 300 concerten biedt het
BIMHUIS een overzicht van het Nederlandse en internationale aanbod van jazz, wereld- en geïmproviseerde
muziek. Voor de actuele agenda kijk op de website: www.bimhuis.nl.
Wil je een van de concerten bezoeken neem dan op de dag van de voorstelling contact op met de kassa (020788 2188) of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Op vertoon van de Voedselbankpas kan jij gratis naar de
voorstelling.
Kaarten zijn alleen op de dag zelf en aan de kassa te krijgen. Online bestellen of reserveren is dus niet
mogelijk. Hoeveel kaarten er gratis worden verstrekt, hangt af van de grootte van het huishouden.

Vrijkaartjes: Museumnacht
Op 3 november 2018 openen tussen 19:00 en 02:00 uur de Amsterdamse musea voor de negentiende keer
hun deuren tijdens de Museumnacht Amsterdam. Geïnspireerd op de vaste collectie of tijdelijke
tentoonstellingen is er voor jou door de meer dan 50 deelnemende musea een speciaal programma
samengesteld. Geniet van onder andere muziek, mode, theater en speciale rondleidingen in de vele musea
die Amsterdam rijk is.
Wij mogen 10x2 vrijkaarten weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken op de kaartjes
mail dan naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: Vrijkaartjes: Cinekid
Iedere herfstvakantie vindt Cinekid plaats: het grootste kindermediafestival ter wereld. Op de
Westergasfabriek in Amsterdam, kunnen kinderen tussen de drie en veertien jaar nieuwe, bijzondere en
opvallende films en televisieproducties bekijken en op ontdekkingstocht gaan in het MediaLab.
Wij mogen 4x2 filmkaarten voor de animatiefilm Gorden & Paddy en de zaak van de gestolen nootjes (4+).
weggeven voor klanten van de Voedselbank.
De film draait op volgende data:
Zaterdag 20 oktober, 10.15 uur
Maandag 22 oktober, 14.30 uur
Woensdag 24 oktober, 10.15 uur
Donderdag 25 oktober, 10.30 uur
Wil je kans maken op de kaartjes mail dan naar vbcultuur@outlook.com. Geef aan op welke datum je wil
komen.

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
BIMHUIS

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/
https://www.bimhuis.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/

Joods Cultureel Kwartier
Eye Filmmuseum

https://jck.nl/
https://www.eyefilm.nl/

(Gratis toegang van maandag t/m donderdag tussen 10 en 5)

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

