VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
NOVEMBER/DECEMBER 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!
Vrijkaartjes: Amsterdam Light Festival
Voor de zevende editie van het Amsterdam Light Festival nemen kunstenaars uit binnen‐ en buitenland je mee
op reis langs 30 speciaal voor Amsterdam gemaakte lichtkunstwerken.
Tijdens het festival biedt Rederij Stromma de Amsterdam Light Festival Cruise: een avondrondvaart langs de
lichtkunstwerken. Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud! Stap aan boord van de comfortabele en
verwarmde boot en ervaar het festival vanaf het water. Laat je verrassen door de schitterende installaties van
licht op deze 75 minuten durende rondvaart.
Wij mogen 5x2 vrijkaarten voor de speciale rondvaart weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans
maken op de kaartjes mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: Bonte Avond in de Meervaart
Tijdens de kerstvakantie organiseert Theater de Meervaart meerdere Bonte Avonden, met telkens een ander
programma door talenten uit de buurt. Samen met theatermaker Pieter Tiddens nemen de sterren van Nieuw‐
West ons mee in een wervelende show. Buikdansen, zingen, goochelen, toneel, gedichten of luchtacrobatiek:
alles kan! Ondersteund door muziek van een live‐band en onder genot van hapjes en een drankje. Elke dag
een nieuw programma, elke dag andere acts. Op weg naar het nieuwe jaar, niet alleen, maar met elkaar!
De Bonte Avonden en Middagen zijn op:
22 dec om 19:30
23 dec om 15:00

24 dec om 15:00
26 dec om 15:00
27 dec om 19:30
28 dec om 19:30
29 dec om 19:30
30 dec om 15:00
Op vertoon van je Voedselbankpas kun je gratis vrijkaarten krijgen voor de Bonte Avonden. Ga hiervoor naar
de kassa van Theater de Meervaart of per e‐mail via kaartverkoop@meervaart.nl.

Gratis: Kerst in Willet
Ook dit jaar wordt Museum Willet‐Holthuysen omgetoverd in kerstsferen van weleer. Vanaf 1 december 2018
tot en met 9 januari 2019 is in dit historische grachtenpand aan de Herengracht te zien hoe het vermogende
echtpaar Willet‐Holthuysen in de negentiende eeuw Kerstmis vierde en hoe zij hun imposante woning
kerstachtig versierden.
In Museum Willet‐Holthuysen is het alsof de tijd heeft stilgestaan. In het hele pand zijn historische
kerstversieringen opgehangen. Gedempt licht en kerstmuziek maken het beeld compleet.
Museum Willet‐Holthuysen is gratis toegankelijk op vertoon van je Voedselbankpas.

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
Podium 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)

Musea
Gratis toegang op vertoon van uw Voedselbankpas:
Amsterdam Museum
Cromhouthuis
Museum Willet‐Holthuysen
Museum Ons Lieve Heer op Solder
Joods Cultureel Kwartier
Eye Filmmuseum

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

