VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2019
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: Extra voorstellingen 'De Koningin van de Voedselbank'
De voorstelling was een groot succes en veel te snel uitverkocht. Daarom zijn er in februari 2019 de
allerlaatste voorstellingen op verschillende locaties in Amsterdam Noord.
Het verhaal
Lenie neemt afscheid van de voedselbank en Joop is eindelijk uit de schuldsanering. Na jaren op een houtje
bijten neemt hij nu het stokje over van Lenie. Dat moet natuurlijk gevierd worden met vrienden, familie en
de cliënten van de Voedselbank. Dat doen ze met een diner, de beste koks toveren een heerlijk drie gangen
diner. Ook jij bent van harte uitgenodigd! Terwijl je samen de bus uitlaadt, helpt met koken en aan de lange
tafel schuift spelen de verhalen zich om je heen aan af. Een bijzondere voorstelling (inclusief 3 gangen
diner).
Data en locaties:
15 + 16 + 17 februari: Modestraat, Buikslotermeerplein 15‐17
20 + 21 + 23 + 24 februari: Buurthuis van der Pek, Heimansweg 33
We mogen per voorstelling 15 vrijkaarten weg geven voor klanten van de Voedselbank, vol=vol. Wil je
gebruik maken van deze aanbieding neem contact op met Janine Driessen via 06 ‐ 84 82 74 85 en
reserveer jouw plek op de gastenlijst.

Gratis: Vrijkaartjes: Celia! in Internationaal Theater Amsterdam
In de nieuwe muzikale voorstelling Celia! van Urban Myth ontmoeten twee Cubaanse iconen elkaar: Celia
Cruz en Celia Sánchez. ‘Een heerlijk swingende voorstelling,’ volgens De Telegraaf.
Susan Visser speelt Celia Sánchez, een heldin van de Cubaanse revolutie en de rechterhand van Fidel
Castro. Manoushka Zeegelaar Breeveld is Celia Cruz. Zij vluchtte tijdens de Cubaanse revolutie naar
Amerika en brak wereldwijd door als de ‘Queen of Salsa’.
Datum en locatie:
16 Februari 2019 om 20:30: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26
Wij mogen 10x 2 vrijkaarten voor Celia! weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken op
de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Nieuw: Vrijkaarten Hermitage Amsterdam
'De schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage'
2 februari t/m 25 augustus 2019
De Hermitage Amsterdam is 10 jaar jong. Reden voor een feest en een cadeautentoonstelling!
Museumdirecteur prof. Piotrovsky maakte, eenmalig, voor Nederland een prachtige keuze uit de
schatkamers van de Hermitage, met de oude collecties van de tsaren. Hij koos honderden kunstwerken, van
grote namen als Bernini, Van Dyck, Matisse, Rembrandt, Tintoretto en Velazques, maar ook van kunst uit
de prehistorie, uit het oude Egypte tot diep in China en Russische kunst. Zij vormen voor eventjes een ware
schatkamer in de Hermitage Amsterdam, een encyclopedisch overzicht van de kunstgeschiedenis. Een
unicum in Nederland, zoals geen enkel ander museum dat kan.
Wil jij vrijkaarten ontvangen mail ons dan via vbcultuur@outlook.com.

Nieuw: Vrijkaarten Hollanders van de Gouden Eeuw
Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17de eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam
Museum en het Rijksmuseum zijn voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en
zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien.
Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap. Zij houden
ons als het ware een spiegel voor. Want de onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de
hedendaagse normen en omgangsvormen. Wil jij weten waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo
hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt – levensgroot – aan de muur in de Hermitage
Amsterdam.
Wil jij vrijkaarten ontvangen mail ons dan via vbcultuur@outlook.com.

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
Stedelijk Museum Amsterdam
Hollanders van de Gouden Eeuw
Hermitage Amsterdam

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

