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Bekijk de webversie

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Zin in een mooie novembermiddag bij FemtasticPink ?
Beste lezer,
Op zondagmiddag 19 november gaan we weer een gezellige middag organiseren. Kom een
mooie film kijken of kom lekker dansen op de muziek van Djem!
Als je zin hebt om mee te eten dan schuif je gezellig aan en geniet van een vegetarische
maaltijd en goed gezelschap!

LET OP: De film begint om 13.30!
Programma:
• 13.00 u tot 13.30 u. Inloop met koffie of thee en wat lekkers
• 13.30 u tot 16.15 u. Film met een korte pauze
• 16.30 u. tot 17.450 u. Dansen
• 18.00 u. tot 19.30 u. Gezellig samen eten en en als laatste gezellig samen opruimen.
Film
De film is een Brits-Amerikaanse dramafilm uit 2015 en gebaseerd op het waargebeurd verhaal.
Maria Altmann, een Joodse vluchteling, gaat met behulp van een jonge advocaat een juridische
strijd aan tegen de Oostenrijkse overheid om vijf schilderijen van kunstenaar Gustav Klimt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden deze gestolen zijn uit het huis van haar familie,
waaronder een schilderij met de titel 'The Golden Lady'.
De film ging op 9 februari 2015 in wereldpremière op het Internationaal filmfestival van
Berlijn. Het verhaal is sterk en aangrijpend! Met Helen Mirren in de hoofdrol.
Dansen
Dansen op ‘oud van goud’, disco, stijldansen, rock en roll met DJem. Vanaf nu gaan we de
ruimte tijdens het dansen afsluiten voor de dames die geen zin hebben in een dansje. Dit om
het voor iedereen zo gezellig mogelijk te houden.
Samen eten
De maaltijd is altijd weer een verrassing en altijd vegetarisch!
Entree:
Locatie:

Hele middag € 8, alleen film € 3, alleen dansen € 3, alleen mee-eten € 3.
Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10,
Bij vragen bel Han 06 23 11 96 00 of e-mail: han@femtasticpink.nl
gratis parkeren

MuseumTip Charlotte Salomon

Het Joods Historisch Museum markeert het honderdste geboortejaar van kunstenares Charlotte
Salomon (1917-1943) met een bijzondere tentoonstelling gewijd aan haar artistieke
nalatenschap: het kunstwerk Leven? of Theater?
Charlotte Salomon was 22 jaar toen ze in december 1938 vanuit Berlijn als vluchteling bij haar
grootouders in Zuid-Frankrijk aankwam. Toen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
haar grootmoeder zelfmoord pleegde, begon Charlotte aan een ‘totaal waanzinnig project’ om
mentaal te overleven. In vele honderden gouaches herschiep ze haar leven als een geschilderd
theaterstuk. Charlotte Salomon werd in 1943 in Auschwitz vermoord.
Na de Tweede Wereldoorlog vonden haar vader en zijn vrouw Leven? of Theater? in ZuidFrankrijk. Zij schonken het in 1971 aan het Joods Historisch Museum. De afgelopen decennia
reisden delen van het werk langs musea wereldwijd. Salomons levenswerk heeft altijd intense
reacties opgeroepen bij het publiek en inspireerde kunstenaars, filmers, schrijvers en
choreografen tot eigen creaties. Het Joods Historisch Museum zal nu voor het eerst het werk in
zijn totaal – ruim 800 gouaches – tonen.

FemtasticFood

FemtasticKoffie

FemtasticEvent

Elke 1e, 2e en 4e donderdag
van de maand.
Een heerlijke vegetarische
maaltijd voor €4,50.
Van 17.30 tot 20.00 uur in
Buurtkamer HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25, 1059 CT
Amsterdam
06 23119600

Elke donderdagochtend in
Vrouw en Vaart in Nieuw West.
President Allendelaan 733,
1068 VN Amsterdam
Van 10.30 u tot 12 u

Elke 3e zondag in Huis vd Wijk
Olympus in A'dam Zuid.
Van 13.00 - 20.00 uur.
Film €3 Dansen €3 en Samen
eten €3
Hygiëaplein 10, 1076 RT
Amsterdam
0623119600
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u evneck@gmail.com toe aan uw
adresboek.

