VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
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!
Gratis: Avondopenstelling Portugese Synagoge met kaarslicht
Tijdens deze speciale avondopenstelling, gedurende het Amsterdam Light Festival, kun jij de Portugese
Synagoge zien bij kaarslicht. De koperen kroonluchters en honderden kaarsen geven de ruimte een
spectaculaire aanblik. Voor publiek is het een van de weinige gelegenheden om de synagoge te bezoeken als
de kaarsen branden, een voor velen onvergetelijke ervaring.
Let op! Er is in de synagoge geen verwarming; kleed je warm aan. Voor heren is hoofdbedekking verplicht
(hoed of muts); mannen zonder hoofdbedekking krijgen een keppel uitgereikt.
Datum: 27 december 2018
Tijd: 17.00 tot 22.00 uur (laatste entree 21.30 uur)
Reserveren hoeft niet, op vertoon van de Voedselbankpas heb je met het hele gezin (max. 2 volwassenen en
max. 4 kinderen ) gratis entree.

Nieuw: Verzetsmuseum Amsterdam gratis met je Voedselbankpas
Het dagelijks leven, Jodenvervolging, collaboratie en verzet in 1940‐45 staan centraal in het Verzetsmuseum.
In een decor van nagebouwde straten proef je de sfeer van de oorlogsjaren en ontdek je hoe de bezetting
invloed had op het leven van iedereen. Het Verzetsmuseum zit bomvol verhalen van mensen in een tijd van
moeilijke keuzes. Je vraagt je af: wat zou ik hebben gedaan in die situaties?

In het Verzetsmuseum Junior ga je met de tijdmachine naar Nederland tijdens de oorlog en leef je mee met
Eva, Jan, Nelly en Henk. Eva is Joods, Jan heeft ouders in het verzet, Nelly zit in de jeugdclub van de
Nederlandse nazipartij en Henk komt uit een alledaags gezin. Vlieg in de cockpit van een vliegtuig naar de
verhalen van kinderen in Nederlands‐Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Vanaf nu kan je gratis naar het Verzetsmuseum 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
Verzetsmuseum Amsterdam
Eye Filmmuseum

https://www.amsterdammuseum.nl/
http://www.cromhouthuis.nl/
http://www.willetholthuysen.nl/
https://www.opsolder.nl/
https://jck.nl/
https://www.verzetsmuseum.org/
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

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

Stedelijk Museum Amsterdam

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

