VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
MAART 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!
Vrijkaarten: Kaarslichtconcert in de Portugese Synagoge
Elke maand zorgen de honderden brandende kaarsen en de prachtige akoestiek voor unieke concertavonden in de
Portugese Synagoge. Voor ieder concert mogen wij 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 het volgende concert:
Donderdag 28 maart
Pianist Carolyn Enger
20.00 ‐ 21.00 uur
Vrijkaartjes: Onze Straat in Internationaal Theater Amsterdam
De theatervoorstelling Onze Straat gaat over een straat zoals er duizenden zijn, met een avondwinkel, een wasserette en
bewoners die wel een voordeur maar niet hun leven delen. Gedurende de avond leren we negen bewoners kennen en
zien we hoe om hen heen de straat verandert: mensen verhuizen, er ontstaan liefdes, kinderen worden geboren, ouderen
sterven. Niets blijft zoals het is, maar het leven gaat door.
Datum & tijd: 28 maart 2019 om 20:30 Plaats: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26
Wij mogen 5x 2 vrijkaarten voor Onze Straat weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken op de
kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.
Gratis: Cromhouthuis
Wist je dat je op vertoon van je Voedselbank pas gratis toegang krijgt tot het Cromhouthuis? Het Cromhouthuis is het
huis van verzamelaars. In de grachtenpanden aan de Herengracht, die ooit behoorden aan de welgestelde
verzamelaarsfamilie Cromhout, zijn in exposities bijzondere Amsterdamse verzamelingen te zien. The Wunderkammer
zorgt met bloemrijke decoraties voor een steeds wisselende atmosfeer.
Op de bovenste verdiepingen van het Cromhouthuis is sinds 1975 het Bijbels Museum gevestigd: de ontmoetingsplaats
van Bijbel, kunst en cultuur.

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
International Theater Amsterdam
Theater Bellevue
De Krakeling
De Meervaart
Podium Mozaïek
Amsterdams Marionetten Theater
DeLaMar Theater
BIMHUIS

http://www.bijlmerparktheater.nl/
https://ita.nl/nl/
http://www.theaterbellevue.nl/
http://krakeling.nl/
http://www.meervaart.nl/
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
https://www.amsterdammuseum.nl/
Cromhouthuis
http://www.cromhouthuis.nl/
Museum Willet‐Holthuysen
http://www.willetholthuysen.nl/
Museum Ons Lieve Heer op Solder
https://www.opsolder.nl/
Joods Cultureel Kwartier
https://jck.nl/
Verzetsmuseum Amsterdam
https://www.verzetsmuseum.org/
Eye Filmmuseum
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.

