FemtasticPink Nieuwsbrief februari 2018

Bekijk de webversie

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Op Zondag 18 februari is er weer een gezellige middag met
een film, dansen en samen eten!
Beste {{voornaam}}
We zijn er weer helemaal voor jullie deze zondagmiddag.
Programma
• 13.30 u tot 14.00 u. Inloop met koffie of thee en wat lekkers
• 14.00 u tot 16.00 u. Film
• 16.00 u. tot 17.30 u. Dansen of samen gezellig een drankje drinken
• 18.00 u. tot 19.30 u. Gezellig samen eten en en als laatste gezellig samen opruimen.
Film
Het scenario van de film is gebaseerd op het levensverhaal van een joodse kunstenares. Een
film met klassieke allures. In 1939 ontvlucht ze Berlijn en vertrekt naar Zuid Frankrijk.
Ze stort zich met hart en ziel op het schilderen en weet daar haar levenswerk te voltooien. Ze
geeft haar kunstwerken in bewaring en vlucht weg.
Dansen
Dansen op ‘verschillende muziekstijlen: disco, stijldansen, rock en roll met DJem.
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, Amsterdam

Bij vragen bel Han 06 23 11 96 00 of e-mail: han@femtasticpink.nl
Gratis parkeren

FemtasticFood

FemtasticKoffie

FemtasticEvent

Elke 1e, 2e en 4e donderdag
van de maand.
Een heerlijke vegetarische
maaltijd voor E4,50.
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 13.30 - 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 j.r.m.vandenhoogen@chello.nl
toe aan uw adresboek.

