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De leukste
Gratis of met
superkorting

uitjes!

Stadspas
IDFA

november - december 2018

DeLaMar Theater
Adam Toren

Op uw pas en bij de aanbieding staat een groene stip of blauwe ruit.
Zo kunt u snel zien van welke aanbiedingen u gebruik kunt maken.

Nationale Opera & Ballet
Cinderella, een eigentijds en filmisch balletspektakel, is een
belevenis vol humor, geweldige dans en met een fikse dosis
magie. Het oude sprookje Assepoester - opnieuw tot leven
gebracht voor een nieuwe generatie. Een must see!

€ 10
Geldig
Stadspasprijs
Kaartverkoop
Adres
Meer info

13 december 2018 t/m 1 januari 2019
€ 10,- (normale prijs van € 29,- tot € 39,-)
aan de kassa van Nationale Opera & Ballet
Amstel 3
operaballet.nl

Amsterdam Light Festival

Gratis

Vaar met ons mee tijdens de 7e editie van het Amsterdam Light
Festival, dat plaatsvindt van 29 november tot en met 20 januari 2019.
Stap in, ervaar en geniet van de ruim 25 kunstwerken en installaties
die gemaakt zijn door internationale kunstenaars, ontwerpers en architecten. Het is Amsterdam op zijn mooist tijdens de gezelligste tijd
van het jaar! Dit jaar mag je iemand gratis meenemen!
Geldig	
29 november 2018 t/m 20 januari 2019
Stadspasprijs gratis (normale prijs € 23,50)
Kaartverkoop	
alleen online vanaf 29 november via lovers.nl/nl/stadspas,
geen verkoop aan de kassa (zonder e-ticket geen toegang)
Reserveren
lovers.nl/nl/stadspas
Adres
Leidsekade 97
Meer info
lovers.nl

DeLaMar Theater

€5

The Color Purple vertelt het levensverhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van
Amerika aan het begin van de 20e eeuw. Hoofdpersoon Celie leidt een leven dat
getekend wordt door armoede, misbruik en geweld. Samen met haar schoonzusje
Sofia en rondreizende zangeres Shug Avery rukt ze zich los zich van haar verleden.
Geldig
7 t/m 25 november
Stadspasprijs
kaarten 2e en 3e rang € 5,- (normale prijs: vanaf € 29,-)
Kaartverkoop 	bij de kassa van het DeLaMar Theater. De kassa is geopend bij
avondvoorstellingen vanaf 17.00 uur en bij matineevoorstellingen
vanaf 2 uur voor aanvang. De kassa is gesloten als er geen
voorstellingen zijn in het theater.

€1

Adres
Marnixstraat 402
Meer info 	delamar.nl/voorstellingen/
the-color-purple

Abonnement bij de OBA

Oxville Cinema
Geniet de hele maand november van het filmaanbod van Oxville
Cinema, het nieuwe filmhuis van Nieuw-West. Oxville Cinema
is te vinden in Theater de Meervaart. Hier kun je terecht voor
blockbusters en ook arthouse films voor jong en oud.

Word lid van de OBA en leen een jaar lang gratis en onbeperkt
boeken, e-books, dvd’s en tijdschriften. Met dit gratis OBA
Totaal-lidmaatschap kan je ook gebruik maken van de
computers en wifi in alle OBA-vestigingen en met 50% korting
naar activiteiten. De OBA heeft 27 vestigingen dus er is altijd
een OBA bij je in de buurt.

Gratis

Geldig
1 t/m 30 november
Stadspasprijs € 1,- (normale prijs € 9,-)
Kaartverkoop	
aan de kassa of via kaartverkoop@meervaart.nl
of via 020 410 7777
Adres
Meer en Vaart 300
Meer info
oxville.nl en meervaart.nl

Geldig
t/m augustus 2019
Stadspasprijs gratis (normale prijs € 42,-)
Adres	
alle 27 OBA-vestigingen in de stad.
Adressen op oba.nl/vestigingen
Meer info 	kijk op oba.nl/stadspas en ontdek wat je
allemaal kan doen met dit gratis OBA
Totaal-abonnement

Da Bounce Urban Film Festival

€5

Van 1 tot en met 4 november vindt de 5e editie van Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) plaats in Pathé Arena. Tijdens DBUFF staat
diversiteit centraal en geniet je van meer dan 25 black films, verschillende debatten, internationale gasten, eten en drinken én een
afterparty. Vier diversiteit @ DBUFF!

Geldig
3 november (dagkaart) of 4
november (dagkaart)
Stadspasprijs
dagkaart € 5,(normale prijs dagkaart € 35,-).
Bezoekers met een Stadspas
hebben gratis toegang tot de
afterparty
Kaartverkoop
aan de kassa of online via
dbuff.nl
Adres
Arena Boulevard 600
Meer info
dbuff.nl

€1

De Nieuwe Kerk
Fan van Boeddha? Kom dan in november naar de
Nieuwe Kerk en bewonder ruim 60 kunstwerken in de
wintertentoonstelling Het leven van Boeddha, de weg
naar nu. De tentoonstelling vertelt het levensverhaal
van Boeddha. Hij werd in de vijfde eeuw v.Chr. als
rijke prins geboren maar koos op zijn 29ste voor een
ander leven. Eeuwenoude en hedendaagse kunst
komen spectaculair bijeen in deze tentoonstelling.
Gratis meditatiebegeleiding op vrijdag, zaterdag en
zondag, van 13.00 uur tot 16.00 uur (start ieder heel
uur).
Geldig		
1 t/m 30 november
Stadspasprijs
€ 1,- (normale prijs € 17,50)
Kaartverkoop
aan de kassa
Adres 		
Dam
Meer info
nieuwekerk.nl

Beleef de leukste uitjes met je Stadspas!

IDFA

Gratis

Ook dit jaar brengt het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) de mooiste
documentaires naar onder andere Pathé Tuschinski en Pathé de Munt, maar ook naar theaters
als de Tolhuistuin en Podium Mozaïek. Vanuit een comfortabele bioscoopstoel kun je kijken naar
documentaires uit de hele wereld. Leuk om te weten: de filmmakers en hoofdpersonen zijn vaak
aanwezig bij de vertoning.
Geldig
14 t/m 25 november
Stadspasprijs
gratis (normale prijs € 11,-)
Kaartverkoop
aan de kassa’s van de deelnemende theaters (behalve
in het Bijlmer Parktheater).
Deelnemende filmtheaters
staan op idfa.nl
Meer info
vanaf 1 november op idfa.nl

€5

Jaap Eden IJsbaan

FC Hyena

Lekker 5 keer schaatsen voor een prikkie! Pak je goed in,
vergeet je handschoenen niet en ga zo hard als je kunt! Geen
schaatsen? Geen probleem, je kunt ze bij de baan huren
vanaf € 6,- per paar. Neem dan wel een legitimatiebewijs mee
als borg, anders betaal je € 100,- borg per paar. Check de
openingstijden op de website.

Geen voetbalclub, maar een bioscoop! Gelegen aan een
unieke locatie in Amsterdam Noord kun je niet alleen genieten
van het prachtige uitzicht over het IJ, maar ook van een
combinatie van art-housefilms en de betere blockbusters!

Geldig
Stadspasprijs
Kaartverkoop
Reserveren
Adres
Meer info

Geldig
Stadspasprijs
Kaartverkoop
Adres
Meer info

1 t/m 31 december
€ 1,- (normale prijs € 10,-)
aan de kassa
020 363 8502
Aambeeldstraat 24, Amsterdam Noord
fchyena.nl

1 t/m 31 december
€ 5,- (normale prijs € 28,- of € 44,50)
aan de kassa
Radioweg 64
jaapeden.nl

Foam

Ants 1962, from the series Color Approach © Masahisa Fukase Archives

Gratis

€1

Gratis

Foam is dé plek, in het centrum van Amsterdam,
voor fotografie: van documentaire tot mode, van
eigentijds tot historisch. Foam organiseert grote
tentoonstellingen waarin het werk van (wereld)
beroemde fotografen gepresenteerd wordt, maar
ook van jong talent in kleinere, snel wisselende
exposities. Op hetzelfde moment zijn altijd minstens 3
verschillende tentoonstellingen te zien.

Geldig
Stadspasprijs
Kaartverkoop
Adres
Meer info

het hele jaar door
gratis (normale prijs € 11,-)
aan de kassa
Keizersgracht 609
foam.org

A Touch of Gold
De Ziggo Dome is op zaterdag 29 december opnieuw het
decor van een sprankelende kerstshow met internationale
acrobatische acts en Nederlandse turntoppers. Kom genieten
van dans, acrobatiek en gymnastiek. Elke stadspashouder mag
een ticket reserveren voor de matinée of avondvoorstelling.
Dit geweldige (familie)evenement mag je niet missen!
Geldig 	29 december 2018 (13:00 uur of 19.30 uur) voor
alle leeftijden
Stadspasprijs gratis (normale prijs € 35,50)
Kaartverkoop 	vanaf 19 oktober op atouchofgold.nl/stadspas
en ontvang je e-ticket (zonder e-ticket geen
toegang) (op = op)
Adres 	Ziggo Dome (De Passage 100, Amsterdam Zuidoost)
Meer info
atouchofgold.nl/stadspas

€ 2,50

BimRay Gospel Festival

Studio/K

Het grootste gospelfestival van Nederland komt terug naar
Amsterdam. BimRay laat de stem van artiesten, koren, nieuw talent
én publiek horen in de Bijlmer. In de geweldige line-up staat dit
jaar onder meer een fenomenaal optreden van The Royal Wedding
Kingdom Choir, het koor dat op het huwelijk van Prins Harry
en Meghan Markle een onvergetelijke performance verzorgde.
Daarnaast grote artiesten als Shirma Rouse, Og3ne en Dwight Dissels.
Kom kijken en luisteren naar traditionele en hedendaagse gospel.

Bij Studio/K op het Timorplein kun je wegdromen
bij de mooiste films. Van art-house tot sterke
publieksfilms. Bij Studio/K is er altijd wel iets te
beleven voor iedereen. Er zijn speciale filmavonden:
bijvoorbeeld over favoriete klassiekers of een première.

Datum
8 december van 16.00 tot 22.00 uur
Stadspasprijs € 2,50 (normale prijs € 25,00)
Kaartverkoop 	Kassa Stadsschouwburg Amsterdam, Leidseplein 26,
DGAI (Dutch Gospel Arts Institute), Heesterveld 35c
Reserveren gospelfestivalamsterdam.nl/tickets
Adres festival	Johan Cruijff Arena, zalencomplex, Arena Boulevard 1
Website
gospelfestivalamsterdam.nl
Meer info
info@bimray.nl

Geldig
Stadspasprijs
Kaartverkoop
Adres
Meer info

Wereldkerstcircus Carré

€1

1 t/m 31 december
€ 1,- (normale prijs € 9,50)
aan de kassa
Timorplein 62
studio-k.nu

€ 7,50

Nergens is circus mooier dan in Carré! De

Geldig

34e editie van het Wereldkerstcircus viert

Donderdag

20 december 20.00 uur

Kaartverkoop
aan de kassa van Carré, van ma t/m

op feestelijke en spectaculaire wijze het

Maandag

31 dec 12.00 en 16.00 uur

zo 16.00 – 18.00 uur, of vanaf 1,5 uur

250-jarig jubileum van het klassieke circus.

Dinsdag

1 jan 13.00 en 17.00 uur

voor een voorstelling.

Met 2 schitterende paardennummers met

Woensdag

2 jan 12.00 uur

Let op: er is een beperkt aantal kaar-

kozakken en het Zwitserse circus Knie.

Donderdag

3 januari 12.00 uur

ten beschikbaar per voorstelling

Daarnaast is er voor het eerst een vrouwe-

Vrijdag

4 januari 12.00 uur

Adres

lijke clown. Ook is er natuurlijk veel acro-

Stadspasprijs

€ 7,50,- voor rang 2 balkon

Amstel 115-125

batiek in de lucht en op een springplank.

of rang 3 toneellogeplaatsen (normale

Meer info

Plus het riskantste draadnummer ooit!

prijs € 52 -€ 56,-) De prijs is inclusief € 1,50

carre.nl/wereldkerstcircus

voor het Carré restauratiefonds en € 1,boekingskosten per persoon.

€1

Algemene informatie
Op uw pas en bij de aanbieding staat een groene stip of
blauwe ruit. Zo kunt u snel zien van welke aanbiedingen u
gebruik kunt maken. Uitleg over de stip en de ruit kunt u
vinden op amsterdam.nl/stadspas.

Zwemmen voor 1 euro
Zwemmen is goed voor je spieren! Kom nu naar één van de
onderstaande zwembaden. Nu voor maar €1,- per keer.
Bijlmerbad
Marnixbad
Mirandabad
Noorderparkbad
Sloterparkbad
Sportfondsenbad Oost
Sportplaza Mercator

020 697 3220
020 524 6000
020 252 4444
020 435 2120
020 506 3506
020 665 0811
020 618 8911

Geldig
1 oktober t/m 31 december
Stadspasprijs	
€ 1,- (normaal € 4,- tot € 6,-)
Let op: maximaal 1 keer per week
Kaartverkoop	
bij het zwembad (deze actie is alleen geldig
vanaf 15 jaar)
Meer info
neem contact op met het zwembad van uw keuze

Hoeveel aanbiedingen kunt u kiezen?
Hoeveel aanbiedingen kunt u kiezen? Per kalendermaand
kunt u 2 aanbiedingen kiezen. Per maand mag u nog 1 extra
aanbieding kiezen met de prijssticker ‘extra aanbieding’.
Let op: de geldigheidsperiode van elke aanbieding verschilt.
Hoe betaalt u?
Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. Het 19-cijferige
nummer van uw Stadspas staat op de achterkant van uw pas.
Laat altijd uw Stadspas bij de kassa scannen.
Meer informatie over de Stadspasactiviteiten?
Kijk op
■ amsterdam.nl/stadspas
■ Facebook.com/stadspasamsterdam
Kunt u niet alle informatie over de aanbieding vinden? Of wilt u
vóór uw bezoek controleren of een locatie toegankelijk is voor
minder validen? Kijk dan op de website van de aanbieder.
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