VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
MEI 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 met kids: Plein Theater ‐ PAK 'M (3+) ‐ BonteHond
Laat je meevoeren in de flitsende wereld van PAK’M!
Een heuse achtervolging met de nieuwste camouflagetechnieken, klassieke misverstanden en spannend achtervolging op
een speelvlak van 5 bij 5. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste te pakken? En is de weg niet veel leuker
dan het uiteindelijke doel?
Donderdag 9 mei 14.30 uur
Wij mogen 10 vrijkaarten per voorstelling weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken op de kaartjes,
mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: Bimhuis en Amsterdam Roots presenteren: Toko Telo
Zinderend muzikaal vuurwerk uit Madagaskar, met de soepele stem van nationale diva Monica Njava en de virtuoze
gitaren van D’Gary en Joël Rabesolo.
Datum & tijd: Vrijdag 10 mei, 20.30 uur, Bimhuis Piet Heinkade 3,1019 BR Amsterdam

Wij mogen voor elke avond 2 vrijkaarten voor Toko Telo weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans maken
op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: Oedipus in Internationaal Theater Amsterdam
De voorstelling Oedipus speelt zich af op de avond van de verkiezingen. De stemmen worden geteld. Oedipus staat op
het punt een gigantische overwinning te boeken. Met een nieuw beleid wil hij zijn land de toekomst in leiden. Maar weet
hij ook wat zijn verleden is? Oedipus probeert zijn lot in eigen hand te houden. Maar langzamerhand komt hij tot de
ontdekking dat zijn verleden heel anders is dan hij altijd heeft gedacht. De gevolgen zijn catastrofaal. Oedipus’ zoektocht
zit vol verrassende wendingen. Dat maakt de voorstelling tot een bloedstollende thriller.
Datum & tijd: 6 t/m 10 mei 2019 om 20.00 (einde 22.00, geen pauze) Plaats: Internationaal Theater Amsterdam,
Leidseplein 26
Wij mogen voor elke avond 10 x 2 vrijkaarten voor Oedipus weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans
maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Gratis: Fashion Statements in het Amsterdam Museum
Tentoonstelling t/m 8 september
De kleding die we dragen onthult iets over onze persoonlijkheid. Mode geeft uiting aan onze identiteit, wat we belangrijk

vinden of waar we voor staan. In deze tentoonstelling zetten zes toonaangevende hedendaagse ontwerpers hun creaties
naast én tegenover onze historische collectie met mode uit de achttiende en negentiende eeuw. Het is een dialoog
tussen het heden en verleden; een uitwisseling van statements.
Op vertoon van je Voedselbank pass mag je gratis het Amsterdam Museum en de tentoonstelling bezoeken.

Gratis: Podium Mozaïek en SLAA: Theater na de Dam met Asis Aynan
Samen met schrijver Asis Aynan, acteur Soufiane Moussouli en dichter Joost Baars denken we na over de betekenis van
kiezen in vrijheid. Programmamaker en journalist Zola Can laat aan de hand van fragmenten uit documentaires zien hoe
men in vrijheid kiest.
Dit is een programma van Podium Mozaïek en Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA), georganiseerd in het
kader van Theater na de Dam, een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 Mei Comité.
Kijk hier voor meer informatie. Toegang is gratis. Reserveren kan via: kaartverkoop@podiummozaiek.nl. Vermeld hierbij
s.v.p. je postcode en telefoonnummer.

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.

