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Ellen van Neck <evneck@gmail.com>

Film oktober 2018
1 message
FemtasticPink <j.r.m.vandenhoogen@chello.nl>
To: evneck@gmail.com

25 September 2018 at 20:19

FemtasticPink Nieuwsbrief oktober 2018

Bekijk de webversie

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Beste Lezer
Heb je zin in een mooie film?
Zondagmiddag 21 oktober is het weer zover. We gaan een mooie film vertonen in Huis van de
Wijk Olympus.
We starten om 14 uur en inloop met koffie/thee en wat lekkers is vanaf 13.30 u.

De Film
Kostuumdrama over een briljante, extravagante koningin. Als koningin vanaf de leeftijd van zes,
raakt ze verscheurd tussen rede en passie, tussen haar opleiding tot moderne wereldgeest en
haar strikte opvoeding als prins. Helemaal als de conservatieve krachten om haar heen zich
tegen haar ideeën om haar land te moderniseren keren. Als de jonge vorstin dan ook nog eens
verliefd wordt op iemand van dezelfde sexe, gebruikt de oppositie haar ontwakende seksualiteit
al snel als wapen tegen haar bewind.
Hoogstwaarschijnlijk is dit de laatste filmmiddag in Huis van de Wijk Olympus. Hoe we e.e.a
gaan organiseren als FemtasticPink is nog niet duidelijk omdat Huis van de Wijk Olympus
hoogstwaarschijnlijk in november gaat verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Olympiaweg.
De verwachting is dat de activiteiten van Femtasticpink kunnen worden voortgezet.
We worden hierover op de hoogte gehouden.
Ook is Buurtkamer Hoofdkwartier voorlopig nog gesloten dus op donderdag samen eten kan
voorlopig ook niet.
We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

FemtasticFood

FemtasticCoffee

FemtasticEvent

OP DIT MOMENT NOG

Elke donderdagochtend in

Elke 3e zondag in Huis vd Wijk

GESLOTEN

Vrouw en Vaart in Nieuw West.

Olympus in A'dam Zuid.

President Allendelaan 733,

Van 13.30 - 17.00 u uur.

Buurtkamer HoofdKwartier

1068 VN Amsterdam

Film €4,50

Hoofddorpweg 25, 1059 CT

Van 10.30 u tot 12 u

Hygiëaplein 10,

Amsterdam

1076 RT Amsterdam

06 23119600

0623119600

Facebook

www
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Deze e-mail is verstuurd aan evneck@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
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