Nieuwsbrief herfstvakantie 2021 voor cultuurpashouders
Deze maand is het herfstvakantie. Dat is weer een mooi moment voor een leuk uitje met de
kinderen. We hebben voor u een kleine greep gedaan uit het aanbod tijdens de herfstvakantie.
Houd er rekening mee dat er om een Coronapas gevraagd kan worden.

Met de Cultuurpas kunt u naar de film of het theater. Als u de pas nog niet heeft, neem dan contact op met de coördinator van uw
afhaalpunt. In de folder die u bij de cultuurpas ontving, staan alle deelnemende organisaties met hun contactgegevens. Als u de folder
zo snel niet kunt vinden, kijk dan op www.voedselbankutrecht.nl/cultuur/. Daar vindt u een link naar de folder. Neem op de dag zelf
contact op met de cultuurinstelling om te vragen of er nog kaarten zijn. U kunt dan gelijk reserveren.

maandag 18 oktober: Tivoli Vredenburg

Hoe dan?! Soundtracks
In het proeflab voor nieuwsgierige onderzoekers ‘Hoe dan?!’, staat deze keer muziek
centraal. In films, op televisie, in videogames en op social media: muziek is overal
aanwezig. Onderzoek samen met muziekwetenschapper Michiel Kamp hoe je naar
deze muziek, de soundtracks, luistert en wat dat met jou doet. En probeer zelf ook
eens goeie muziek te kiezen bij een film. Wat gebeurt er als je vrolijke muziek kiest? Of
juist een treurig deuntje? Duik in het proeflab en ontdek of jij de kijker met jouw
gekozen filmmuziek op het puntje van hun stoel kunt laten zitten.

Theater Kikker

Jeugdtheater
In de herfstvakantie zijn er in Theater Kikker voorstellingen voor kinderen vanaf 2,5
jaar. Voor die kids is er een hiphop voorstelling over nieuwe dingen leren. Kinderen
vanaf 4 jaar gaan op ruimtereis, en de oudsten leren nadenken over tijd of kijken naar
een prinsensprookje.
Ouders, opa’s en oma’s zijn ook welkom.

Museum Speelklok

Familievoorstelling De Verdraaide Orgelman
De Verdraaide Orgelman is een geestig muzikaal verhaal over een koppige
straatmuzikant en zijn gladde broer. Echt een voorstelling voor de hele familie.
Elke dag van 16 t/m 22 oktober om 16.00 uur te zien in ons museum!

