VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
NOVEMBER/DECEMBER 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!
Vrijkaartjes: De Toverfluit in het Amsterdams Marionetten Theater
Te zien in het sfeervolle Amsterdams Marionetten Theater, vlakbij de Nieuwmarkt: Mozarts beroemde opera
‘De Toverfluit’. Het sprookjesachtige verhaal, bevolkt door prinsen, draken en vreemde vogels wordt
uitgevoerd door grote houten marionetten. Het stuk wordt gespeeld in het Nederlands, maar is ook goed te
volgen voor mensen die geen Nederlands spreken. Voor volwassenen en kinderen (vanaf 7 jaar).
Data en tijden:
zaterdag 23 november, 20.00 uur
zondag 8 december, 14.30 uur
zaterdag 14 december, 20.00 uur
Locatie:
Amsterdams Marionetten Theater, Nieuwe Jonkerstraat 8, 1011 CM Amsterdam
Wij mogen 6x2 vrijkaarten weggeven voor 'De Toverfluit'. Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar
vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes: Meneer Monster – De Gruffalo in Theater De Krakeling
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet?
De Gruffalo! Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt beslopen door drie dieren die niets
liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar

wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?
Meneer Monster maakt verrassend jeugdtheater vol fysiek geweld, humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar
en bovenal leuk voor jong en oud.
Datum en tijd:
dinsdag 31 december, 11.00 uur
Locatie:
Theater De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam
Wij mogen 10 vrijkaarten weggeven voor 'Meneer Monster – De Gruffalo'. Geïnteresseerden kunnen bellen om
te reserveren naar de kassa van Theater De Krakeling: 020‐6245123.

Vrijkaartjes: Het hout in Internationaal Theater Amsterdam
De jonge broeder Bonaventura denkt na hoe het met zijn leven verder moet. Hij kijkt met lede ogen toe hoe de
leerlingen van het jongenspensionaat door een aantal van zijn medebroeders systematisch worden vernederd,
gebrutaliseerd en seksueel misbruikt. Iedereen weet ervan maar niemand grijpt in. Bonaventura staat voor een
zware keuze: weglopen uit protest of blijven zodat hij de jongens voor erger kan behoeden?
Data en tijden:
woensdag 11 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
donderdag 12 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
vrijdag 13 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
zaterdag 14 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
zondag 15 december, 14.30 uur ‐ 16.20 uur
woensdag 18 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
donderdag 19 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
vrijdag 20 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
zaterdag 21 december, 19.30 uur ‐ 21.20 uur
zondag 22 december, 14.30 uur ‐ 16.20 uur
Locatie:
Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
Wij mogen voor elke voorstelling 5x2 vrijkaarten weggeven. Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel
naar vbcultuur@outlook.com.

Gratis: Voorstellingen Podium Mozaïek
Klanten van de Voedselbank hebben bij Podium Mozaïek gratis toegang tot niet‐uitverkochte voorstellingen op
vertoon van de Voedselbank pas. Voor de volgende voorstellingen kun jij ook alvast vooraf reserveren:
Jeugdprogramma:
Ssst! (2+) van ROSE Stories op zondag 17 november om 11.30 uur
Een uitdagend muzikaal avontuur voor de allerkleinsten onder ons. Maximaal 8 vrijkaarten beschikbaar.
Aanmelden kan via kaartverkoop@podiummozaiek.nl.
Theater:
Double Bill on Millenials: The World Is Your X Spoiled & Broke, Lazy & Woke op zondag 19 november om 19.00
uur
Twee voorstellingen op een avond: The World Is Yours van Lost Project, over ambities, uitdagingen en falen X
Spoiled & Broke, Lazy&Woke van Lab‐Z van Theater Zuidplein i.s.m LUSU.
Schijtziek van Mouna Laroussi op vrijdag 6 december om 20.30 uur
Aanmelden kan via kaartverkoop@podiummozaiek.nl.
Festival:
Who’s Right Festival op dinsdag 10 december om 21.00 uur.
Aanmelden kan via deze link.
Muziek:
Club Mozaïek Live: AAPNOOTIES (+Afterparty met DJ Bengkuli) op donderdag 12 december om 21.30 uur
De band mixt indiepop met prachtige Nederlandse teksten, alsof Bon Iver op date is met Spinvis.
Aanmelden kan via kaartverkoop@podiummozaiek.nl.
Dans:
.Ball op donderdag 19 december om 20.30 uur
Een avondvullende cross over tussen freestyle voetbal en dans.

Aanmelden kan via kaartverkoop@podiummozaiek.nl.

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

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/

BIMHUIS

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
Groepsportretten uit de 17de 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.

