VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
JUNI 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!
Gratis: Showcase: BOVENTOON X ROOTS
Op zondag 2 juni is het Plein Theater het toneel voor een middag waar klanken uit de onderstroom de
boventoon zullen voeren. De Vrolijkheid en Amsterdam Roots slaan de handen ineen en willen jullie
uitnodigen voor een middag vol verborgen klanken en onbekende muzikale werelden. Het programma brengt
talent met wortels in Rusland, Mauritanië, Nederland en Tibet samen op een podium bij jou om de hoek. Kom
gezellig langs, eet een hapje mee in het Eetlokaal en geniet van de uitzonderlijke muziek die langs zal komen
op deze middag.
Datum & tijd: Zondag 2 juni, Plein Theater, 17.00 ‐ 20.00 uur, entree is gratis

Vrijkaartjes met kids: Pavements of gold – De Toneelmakerij – 8+
Een stadssprookje voor de hele familie, een hartverwarmende mix van tekst, beeld en veel muziek.
Het is een zonnige ochtend in Zuidoost en Angel, het dapperste meisje van de Bijlmerdreef, gaat op pad. Ze
vindt het hoog tijd antwoorden te krijgen op vragen die haar vader ontwijkt. Angel loopt langs winkels vol
spullen, huizen waar muziek wordt gemaakt, door parken, over pleinen en langs metrostations. Ze ontmoet
opmerkelijke figuren en verre vrienden, doodnormale voorbijgangers en behulpzame buren. Voor sommigen

blijft Angel onzichtbaar, door anderen wordt ze gezien. Midden in die stad, vol leven, kleuren, geuren en
geluiden belandt ze bij iemand die op haar wacht.
Datum & tijd: 9 juni 14:30 uur of ma 10 juni 14:30 uur, Theater De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1,
1016 XP Amsterdam
Wij mogen 12 vrijkaarten voor Pavements of Gold weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans
maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: De kersentuin in Internationaal Theater Amsterdam
In de voorstelling De kersentuin keert een weduwe, na jarenlang in Parijs gewoond te hebben, terug naar
haar geboorteland Rusland. Alles is er veranderd. De schulden van haar familie zijn zo hoog opgelopen dat het
huis en het bijhorende landgoed bij opbod verkocht moeten worden. Een ‘slimme’ zakenman ziet een uitweg.
Hij stelt voor om de kersentuin op het familielandgoed te kappen en er zomerverblijven te bouwen, die
kunnen worden verhuurd.
Datum & tijd: 13, 14, 15 juni 2019 om 20:00 (geen pauze), Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 2
Wij mogen voor elke avond 5 x 2 vrijkaarten voor De kersentuin weggeven voor klanten van de Voedselbank.
Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Gratis: Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage
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.
Wil jij vrijkaarten ontvangen voor deze tentoonstelling 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/

Musea
Gratis toegang op vertoon van uw Voedselbankpas:

(ma. t/m do. 10.00‐17.00)

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.

