VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
MAART/APRIL 2020
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: Vallende man in Internationaal Theater Amsterdam
Keith Neudecker (Eelco Smits) ontkomt lichtgewond en verward uit de Twin Towers. Hij is zo geschokt
dat hij alle gevoel voor richting kwijt is. In Vallende man volgen we het rouwproces van Keith en zijn
naasten in de nasleep van 9/11.
Trouw schreef over Vallende man: 'De combinatie van spel en de geprojecteerde beelden werkt
buitengewoon goed. Wat beneden gebeurt, zie je boven anders gekaderd, in dubbelbeeld soms, vaak
als close‐up en altijd in zwart‐wit. Dat geeft een extra dimensie, iets tussen direct en tijdloos, tussen
ratio en emotie. Alsof je, zoals bij een goed boek, kan zien wat tussen de regels staat.' ****
Wij mogen voor elke voorstelling 5x 2 vrijkaarten voor Vallende man weggeven voor klanten van de
Voedselbank. Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.
Datum: wo 18, do 19, vr 20, za 21 en di 24, wo 25 do 26, vr 27, za 28 maart 2020
Aanvang/Einde: 19:30 ‐ 22:45
Plaats: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26

Vrijkaartjes: Amsterdam Marimba Weekend: La Fiesta
Slotspektakel van het festival gewijd aan de marimba, met internationale spelers en componisten
bijeengebracht door Tatiana Koleva, ‘een van de beste marimbaspeelsters ter wereld’ (het Parool).
Het melodieuze slaginstrument marimba staat centraal tijdens het Amsterdam Marimba Weekend
(AMW). Oeroude varianten komen aan bod, zoals de balafon uit Afrika en de chonta uit Midden‐
Amerika, maar ook de nieuwste instrumenten die gebruikt worden in de hedendaagse muziek. Vier
dagen lang komen virtuoze bespelers, nieuwe sterren en baanbrekende componisten langs op AMW.
Hoogtepunt is het slotconcert in het BIMHUIS: La Fiesta, een daverend feest met jazz en improvisatie,
West‐Afrikaanse muziek, Latin, elektronica en klassiek.
Voor dit slotconcert mogen wij 2x2 vrijkaarten weggeven.
Datum: 15 maart
Locatie: BIMHUIS, Piet Heinkade 3
Tijd: 16.00 ‐ 20.00 uur
Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaarten De Meervaart
Voor elke van de 3 onderstaande voorstelling mogen wij 4x 2 vrijkaarten weggeven voor klanten van de
Voedselbank. Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.
Agatha | Matzer theaterproducties

VR 13 maart | 20:30 | Blauwe zaal | Theater
Agatha is een indringende en melancholische theatervoorstelling over… de liefde. En, een herinnering
aan een liefde zo puur, mooi en oprecht dat die nauwelijks te bevatten is.
Klik hier voor meer informatie
Hoe ik talent voor het leven Kreeg | WAT WE DOEN\Amsterdams Andalusisch Orkerst\ George &
Eran Producties\ ICK Amsterdam
ZO 19 april | 15:00 | Rode zaal | Theater
Rodaan al Galidi schreef over de negen jaar die hij in een AZC zat het veelgeprezen boek ‘Hoe ik talent
voor het leven kreeg’. Nu vertelt een prachtige cast van acteurs en musici zijn bijzondere verhaal,
samen met tientallen statushouders.
Klik hier voor meer informatie.

Juffenballet 6+ | Bonte hond & Maas theater en dans
WO 29 April | 14:30 | Rode zaal | Familie
Juffenballet is een avonturenverhaal voor de hele familie (6+) waarin het klaslokaal zomaar verandert
in een wild bos. Waarin juffen overdag het goede voorbeeld geven, maar na het luiden van de
schoolbel hun haren losgooien. Een voorstelling met veel dans, vette decorwisselingen en humor.
Klik hier voor meer informatie.

Vrijkaartjes Poduim Mozaïek
Bij Podium Mozaïek kan er op de dag van de voorstelling gebeld worden naar de kassa of er nog plaatsen
beschikbaar zijn. Indien een voorstelling niet is uitverkocht kunt u op vertoon van de Voedselbank Cultuurpas
gratis naar de voorstelling.
Voor de volgende voorstellingen in maart en april geeft Podium Mozaïek een aantal vrijkaarten weg via de mail.
Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en vermeld hierbij uw naam en de titel van de voorstelling en
maak kans op vrijkaarten!
ACHTTIEN
HET ZUIDELIJK TONEEL & BRAM JANSEN
VR 6 MRT '20 21:00 UUR
Verteltheater over de donkere kant van het 18e verjaardagsfeest van gevluchte jonge mensen in Europa
Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en maak kans op 2 vrijkaarten.
WIJ GAAN HET HEBBEN OVER HAAR
BLACKMAN&BLOKLAND
DO 12 MRT '20 20:00 UUR
Een vrolijke en serieuze voorstelling met spoken word, stand up, zang en theater gecombineerd met een
flinke dosis humor
Het theaterduo Blackman & Blokland geeft uitleg aan de termen ‘goed haar’ en ‘slecht haar’. Geknipt voor echt
iedereen vanaf 12 jaar.
Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en maak kans op 2 vrijkaarten.
THE BIGGEST LAWSUIT ON THE PLANET
FIRMA MES
ZA 21 MRT '20 20:30 UUR
Een rechtszaak over ons klimaat
Wat betekent het om een strijd aan te gaan die zoveel groter is dan jij? En wat kunnen wij leren van Jayden F.?

Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en maak kans op 2 vrijkaarten.
CLUB MOZAÏEK LIVE: SECRET RENDEZVOUS (+ AFTERPARTY)
VR 3 APR '20 21:30 UUR
Club Mozaiek Live – Muziek
Mail naar kaartverkoop@podiummozaïek.nl en maak kans op 4 vrijkaarten!
90’s R&B en neo‐soul komen samen tijdens intiem concert Secret Rendez‐vous
STIL OF IK SCHIET (6+)
HOUSE OF NOUWS
MA 13 APR '20 14:00 UUR
Een knallende voorstelling die volle hoofden leegt
Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en maak kans op 4 vrijkaarten!

EERLIJK
ANUAR
ZA 25 APR '20 20:30 UUR
Iedereen heeft een beetje Anuar nodig in zijn of haar leven
Anuar heeft als eerste Nederlandse comedian de voorpagina van The New York Times gehaald én het
prestigieuze Cameretten Festival gewonnen. Daarnaast heeft hij samen met Najib Amhali en Rayen
Panday net een uitverkochte tour achter de rug genaamd RAMADAN CONFERENCE.
Mail naar kaartverkoop@podiummozaiek.nl en maak kans op 2 vrijkaarten.

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

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/

DeLaMar Theater

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.

