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Wie als eerste beide juiste antwoorden stuurt naar han@femtasticpink.nl wint een gratis toegang op zondag 19 februari.

Beste Lezer,

Kom je naar een bijzondere boekpresentatie en kom je dansen
op zondag 19 februari?
Een mooi vol programma deze keer:
We beginnen met een heel bijzondere film, daarna komt Geke Kuik haar boek
"De zoektocht van Berber" presenteren en signeren.

Let op: de film begint om 13.30 uur!
Programma:
• 13.15 u tot 13.30 u. Inloop
• 13.30 u tot 15.00 u. Film
• 15.15 u tot 16.00 u. Boekpresentatie kom op tijd !!
• 16.15 u. tot 17.45 u. Dansen
• 18.00 u. tot 19.00 u. Samen eten
Film
De film speelt zich af in Yorkshire eind 19e eeuw en gaat over het gepassioneerde
en waargebeurde leven van een vrouw die openlijk op vrouwen viel. Naast de film is
er een prachtige documentaire gemaakt. Die gaan we draaien in Buitenveldert.
Datum volgt nog.
Boekpresentatie
De schrijfster Geke Kuik leest voor uit haar pas uitgekomen boek "De zoektocht van
Berber"en vertelt over het schrijven ervan. Je kan na de presentatie het boek kopen
en door de schrijfster laten signeren.
Dansen
Dansen op ‘oud van goud’, disco, stijldansen, rock en roll met DJ Han
Samen eten
De maaltijd is altijd weer een verrassing en altijd vegetarisch!
Entree:

Hele middag € 8, alleen film € 3, alleen dansen € 3, alleen mee-eten € 3.

Locatie:

Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10,
Bij vragen bel Han 06 23 11 96 00 of e-mail: han@femtasticpink.nl
gratis parkeren

Wekelijkse acitivteiten in Buitenveldert, Nieuw-West en Zuid

Buitenveldert

Nieuw-West

Zuid

2e zondag vd maand

elke donderdag

elke donderdag

Femtastic Lunch+Spel

Femtastic Koffie

Femtastic Samen Eten

11.00 tot 15.00 uur

10.30 tot 12.00 uur

18.00 tot 20.00 uur,

in Vrouw & Vaart,

Buurtkamer HoofdKwartier

4e zondag vd maand

Pres. Allendelaan 733,

Hoofddorpweg 25

Femtastic Koffie

in de buurt Osdorpplein

Amsterdam

11.00 tot 12.30 uur

020 4100452

0623119600
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