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Bekijk de webversie

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Beste {{voornaam}}
Op zondagmiddag 18 maart gaan we weer een gezellige middag organiseren. Kom een mooie
film kijken, kom lekker dansen en/of eet gezellig mee!

Programma:
• 13.00 u tot 13.30 u. Inloop met koffie of thee
• 13.30 u tot 16.00 u. Film
LET OP DIT IS DUS EEN HALF UUR EERDER, want het is een lange film met pauze en
popcorn!
• 17.00 u. tot 18.00 u. Dansen
• 18.15 u. tot 19.30 u. Gezellig samen eten en en als laatste gezellig samen opruimen.
Film
De film vertelt door de ogen van drie buitengewone vrouwen een legendarisch verhaal dat zich
uitspreidt over 50 jaar, vanaf de Texaanse revolutie tot de Amerikaanse burgeroorlog. Het is een
verhaal over de vriendschap, overleving en overwinning. Gedrieën weerstaan ze de ellende van
de Texaanse revolutie. Aan de uiterste grens van de bewoonbare wereld bouwen ze een nieuw
leven op en proberen ze zich staande te houden in de zakelijke wereld, waarbij ze te maken
krijgen met gevaarlijke indianen, losgeslagen Yankee soldaten, overstromingen en droogte. Ze
krijgen en begraven kinderen en weigeren zich aan te passen aan de geldende normen van die
tijd. Sterker nog, het drietal leert hoe het zich in de politiek moet bewegen en komt op voor de
positie van de vrouw. Het is het verhaal van drie moedige en liefdevolle vrouwen uit Texas wiens
erfenis generaties later nog steeds over de hele wereld voelbaar is en is gebaseerd op de
bestseller van Janice Woods Windle, een historische roman die verhaalt over de avonturen van
vrouwen in haar eigen familie
Dansen
Dansen op ‘oud van goud’, disco, stijldansen, rock en roll. Djem zal voor 1 keertje vervangen
worden door Han.
Als er dames zijn die graag muziek aanvragen dan kan dat door te mailen naar:
dacostavlinder@gmail.com. Dit kan vanaf april.
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:
Vanaf vandaag 8 maart speelt de film: Morisot: Moed, Storm en Liefde in de bioscoop.
Het gaat over het bewogen leven van kunstenares Berthe Morisot. Ze was de enige vrouw
onder de grondleggers van het impressionisme.

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
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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.

