VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
APRIL 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: Theater De Krakeling ‐ Lepeltje Lepeltje 4+ (De Dansers)
Kleuter ‐ dansconcert met speelse energie, indrukwekkend acrobatische dans en dromerige muziek. Durf jij je in iemands
armen te laten vallen? Samen te springen en niet nadenken over waar je neerkomt? Al je vrienden bij elkaar te
verzamelen en als één grote kluit armen en benen door te kamer te koprollen? Of wil je liever in iemands knusse
omhelzing in slaap vallen? In Lepeltje Lepeltje kan dat allemaal.
De hele vloer ligt vol matrassen, dus je hoeft niet op te passen!
Zaterdag 13 april 16.00 en zondag 14 april 14.30 uur
Wij mogen 10 vrijkaarten per voorstelling weggeven voor klanten van de Voedselbank. Bellen om te reserveren kan via de
kassa van Theater De Krakeling: 020‐6245132.

Vrijkaartjes: Brave New World 2.0 in Internationaal Theater Amsterdam
In de voorstelling Brave New World 2.0 zien we een wereld die sneller verandert dan je kunt bijhouden. Een totale
theaterervaring met dans, live muziek en toneel, door een cast van 25 spelers.
Datum & tijd: 30 april 2019 om 20.30 & 1 mei 2019 om 20.30 Plaats: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26
Wij mogen voor elke avond 10x 2 vrijkaarten voor Brave New World 2.0 weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil
je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.
Vrijkaartjes: PLEIN THEATER ‐ PomPomPom (1,5 ‐ 3 jaar)
PomPomPom zijn meedoe‐concertjes op de woensdagochtend in PLEIN THEATER voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar, samen
met hun papa’s, mama’s, ooms, tantes, oppas, oma’s of opa’s. Twee bijzondere topmusici spelen voor en met de
kinderen.
Moussé Dramé
Moussé vertelt dat hij al vanaf zijn geboorte omringd werd door muziek. Elke maand was er een “Djalifoli” bij hem
thuis. De belangrijke instrumenten voor dit feest, zoals bijvoorbeeld de djembé stonden altijd bij de
familie. Moussé herinnert zich een enorme djembé, waar alle kinderen van de familie dol op waren. Hij was als een stuk
goud voor hen.
Datum & tijd: 17 April 11:00 uur Plaats: PLEIN TEHATER, Sajetplein 39

Wij mogen 10 vrijkaarten voor PomPomPom weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken op de
kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Gratis: Stedelijk Museum ‐ Hybride Sculptuur
Hedendaagse beeldhouwkunst uit de collectie van het Stedelijk
Tentoonstelling — 23 mrt 2019 t/m 12 jan 2020
Hybride sculptuur toont hoezeer de beeldhouwkunst is veranderd sinds 1990. De tentoonstelling laat dat zien aan de
hand van ruim twintig, veelal monumentale werken uit de collectie van het Stedelijk Museum.
Wil jij vrijkaarten ontvangen voor het Stedelijk Museum mail dan naar 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
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

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

Hollanders van de Gouden Eeuw
Hermitage Amsterdam

https://www.hollandersvandegoudeneeuw.nl/
https://hermitage.nl/nl/

Heeft u vragen over VBCultuur? Stuur dan gerust een mailtje naar vbcultuur@outlook.com.

