zondag april 2018
1 bericht

FemtasticPink <j.r.m.vandenhoogen@chello.nl>
Aan: evneck@gmail.com

wo 4 apr. 2018 om 17:46

FemtasticPink Nieuwsbrief april 2018

Bekijk de webversie

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Beste Lezer

Op zondagmiddag 15 april gaan we weer een gezellige middag organiseren. Kom een mooie
ﬁlm kijken, kom lekker dansen en/of eet gezellig mee!

Programma:
• 13.30 u tot 14.00 u. Inloop met kofﬁe of thee
• 14.00 u tot 15.30 u. Film
• 15.30 u tot 17.30 u. Borrelen en babbelen
• 16.00 u. tot 17.30 u. Dansen met Djem
• 18.00 u. tot 19.30 u. Gezellig samen eten en en als laatste gezellig samen opruimen.
Film
Het is een eerlijke ﬁlm over mensen en hun sterke wilskracht om te groeien en te overleven.
De ﬁlm vertelt het verhaal van een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje geboren in Harlem, in
een keiharde omgeving. Het leven lacht haar niet bepaald toe: er is misbruik en mishandeling.
Haar leven verandert als ze de kans krijgt over te stappen naar een alternatieve school. Hier
begint ze haar nieuwe toekomst. Weg van de duisternis, de pijn en liefdeloze omgeving en
neemt ze haar jonge leven in eigen hand.
De ﬁlm won drie prijzen op het Sundance Film Festival waaronder de Grand Jury Prize en de
Publieksprijs.
Dansen
Dansen op ‘oud van goud’, disco, stijldansen, rock en roll. Djem zal zorgen voor heerlijke
dansmuziek en als er dames zijn die graag muziek aanvragen dan kan dat door te mailen naar:
dacostavlinder@gmail.com.
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

Uitgaanstip:

Rieneke Dijkstra in Museum De Pont in Tilburg

FemtasticFood

FemtasticCoffee

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

Facebook

www

Deze e-mail is verstuurd aan evneck@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
j.r.m.vandenhoogen@chello.nl toe aan uw adresboek.

