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FEEST VAN DE VERBEELDING

Mondriaan 150

Feest van de Verbeelding
Tien exposities, vijf gloednieuwe podiumproducties,
diverse festivals, lezingen, workshops, buitenactiviteiten,
boeken, producten en arrangementen: Amersfoort,
geboorteplaats van de in 1872 geboren Piet Mondriaan,
laat het 150e geboortejaar van de pionier van de abstracte
kunst niet ongemerkt voorbijgaan. De stad eert de
kunstenaar dit jaar met speciale producties en activiteiten.

Mondriaan
150

Op 7 maart 1872 werd Piet
Mondriaan geboren aan de
Kortegracht in Amersfoort.
Al vroeg bleek dat de kleine
Piet, net als zijn vader,
talent had om te tekenen.
Hoe het verder met hem
ging is bekend: hij groeide
uit tot een van Nederlands
grootste schilders.
Er zijn niet veel kunstenaars
die zichzelf zo vaak opnieuw
hebben uitgevonden als
Mondriaan. Tot aan het
einde van zijn leven bleef hij
zich vernieuwen. Hij bezat
een grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe
ontwikkelingen, ook buiten
de beeldende kunst. Zijn
kwaliteiten hebben hem tot
grote hoogte gebracht.

CULTURELE
ACTIVITEITEN
Amersfoort eert Piet
Mondriaan dit jaar met
een manifestatie die de
vernieuwingsdrang en
verbeeldingskracht van de
kunstenaar centraal stelt.
Onder de titel ‘Feest van
Verbeelding’ vinden een jaar
lang culturele, maatschappelijke en feestelijke activiteiten plaats voor een breed
publiek. Daarover kun je van
alles lezen in deze krant, die
dit jaar twee keer verschijnt.

VERNIEUWING EN
VERBEELDING
Vernieuwing en verbeelding staan ook centraal in
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Foto: Janita Sassen

Bijna 100 initiatieven om Mondriaans
150e geboortejaar te vieren

het maatschappelijk programma. In samenwerking
met Twijnstra Gudde en
componist Merlijn Twaalfhoven en zijn organisatie
The Turn Club, gaan teams
zich dit jaar buigen over een
aantal urgente en complexe problemen waar de
samenleving mee worstelt.
De gedachte is dat de verbeeldingskracht en creativiteit van kunstenaars een
essentiële bijdrage kunnen
leveren aan toekomstige
oplossingsrichtingen. Kunstenaars van verschillende

disciplines en afgevaardigden uit diverse sectoren
van de maatschappij, gaan
zich buigen over actuele en
urgente vraagstukken. Over
de resultaten hiervan volgt
meer in de Mondriaankrant
die dit najaar verschijnt.

WEBSITE
Actuele informatie over het
Mondriaanprogramma is
het hele jaar te vinden op de
website mondriaan150.nl
van Citymarketing.
mondriaan150.nl

Niet veel Amersfoorters zijn
internationaal bekender dan
Piet Mondriaan. Logisch,
want de aan de Kortegracht
geboren Mondriaan is tot op
de dag van vandaag van grote
invloed op kunstenaars en
ontwerpers. Het is daarom
volkomen terecht dat we
in zijn 150ste geboortejaar
volop aandacht besteden
aan zijn kunst, leven en
innovatieve gedachtegoed.
Overal in de stad zal het
jubileum merkbaar zijn.
Van tentoonstellingen tot
wandelroutes, van schilderwedstrijden tot onderwijsactiviteiten, van boeken
en posters tot bonbons en
fietstassen in Mondriaans
kenmerkende stijl. Er staat
Amersfoort en de bezoekers
aan onze stad een prachtige viering van anderhalve
eeuw Mondriaan te wachten.
De vernieuwingsdrang van
Mondriaan, die Amersfoort in
de genen lijkt te zitten, komt
op meerdere plekken terug
in het programma. Het wordt
een Feest van de Verbeelding, waarmee we onze
veelzijdige stadsgenoot eren.
Fatma Koșer Kaya
Wethouder Cultuur,
Onderwijs en Economie

Expositie Boogie Woogie in
Galerie de Ploegh
Het laatste doek waar Piet
Mondriaan aan werkte is nu
bekend als Victory Boogie
Woogie. In dit werk wilde
Mondriaan het ritme van
Amerika en de metropool
New York uitdrukken. Voor
hem betrof dat chaos en
orde, groot en klein, statisch en dynamisch en snel
en langzaam.
Mondriaan had verschillende benamingen voor het
schilderij, waaronder Boogie

Woogie. Aan de ene kant een
opwindend strak ritme en
aan de andere kant ruimte
voor creativiteit en improvisatie. Dit spanningsveld
vormt voor 22 beeldend
kunstenaars van De Ploegh
het uitgangspunt voor een
nieuwe expositie. Zij werken
het thema op eigen wijze uit
in uiteenlopende disciplines.
Het resultaat is vanaf 23 juni
te zien in Galerie de Ploegh.

FASadE

In Kunsthal KAdE is de tentoonstelling ‘Schurend Paradijs’
te zien, waarin 24 kunstenaars reflecteren op
het utopische ideaal van een maakbare wereld,
binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt.

Cara Louwman

GALERIE DE PLOEGH
Coninckstraat 58
23 juni t/m 31 juli 2022
deploegh.nl

Het Feest van de Verbeelding

Mondriaan en Rietveld hebben elkaar tijdens
hun leven nooit ontmoet, ook al waren ze
beiden lid van kunststroming De Stijl. In
2022 komen ze dan toch bij elkaar: we vieren 150 jaar Mondriaan in het Amersfoortse
Rietveldpaviljoen.

Prijswinnend fotograaf Guido Benschop
exposeert zijn ‘Mondriaanse Landschappen’
waarin kleuren, vormen en lijnen per toeval
samen komen.
Daarnaast worden de uitzonderlijke,
conceptuele portretten van Aisha Zeijpveld
getoond. Haar werk balanceert op het
snijvlak van werkelijkheid en droomwereld.
Ook te zien: de winnaars van de Fotobond-
wedstrijd.
Het Rietveldpaviljoen is tijdens Het Feest van
de Verbeelding tevens podium voor tal van
optredens en een Mondriaan Boekenmarkt.
RIETVELDPAVILJOEN
Zonnehof 8, 3 maart t/m 3 april 2022
033fotostad.com

Wat zijn knelpunten bij het
ontwerpen aan stadsklimaat? Landschapsarchitecten Peter Veenstra en
Brigitta van Weeren van
LOLA Landscape Architects
en prof. dr. Sanda Lenzholzer van de Universiteit
Wageningen, gaan hierover
in gesprek tijdens een architectuurcafé van FASadE.
De avond sluit aan op de
tentoonstelling Schurend
Paradijs van Kunsthal KAdE,
waarvoor LOLA Landscape
Architects een installatie
maakte. Sanda Lenzholzer
is o.a. schrijver van het boek
Het weer in de stad. Hoe
ontwerp het stadsklimaat
bepaalt.

BIJPRATEN

Expositie Grensverleggers in
De Katoendrukkerij
Onder het motto ‘Kijk Wild
& Denk Lenig’ laten Hans
Lemmerman en Inge van
Run zien hoe de wereld van
kunst en die van volkscultuur elkaar versterken.
Sinds 2000 portretteren zij
vrouwen in klederdracht
ten opzichte van werk van
diverse Nederlandse en
internationale kunstenaars.
Voor hun nieuwste expositie in De Katoendruk-
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kerij nodigde het duo zes
kostuumvormgevers uit
en vroeg hen een kostuum
te maken met een Spakenburgse techniek uit visserij
en klederdracht, als inspiratie. De ontwerpen worden
gedragen door zes theatermakers, die baanbrekend
werk hebben verricht in de
podiumkunsten. Dit resulteert in een serie verrassende foto’s.

Schurend Paradijs in Kunsthal KAdE

DE KATOENDRUKKERIJ
IN DE VOLMOLEN
Plantsoen Noord 2
16 juli t/m 9 oktober 2022
dekatoendrukkerij.nl

Het architectuurcafé begint
vroeg, zodat belangstellenden eerst de tentoonstelling kunnen bezoeken. Van
17.00 tot 18.00 uur kan er
een hapje worden gegeten
bij het KAdECafe en is er
gelegenheid om bij te praten met (collega-)ontwerpers en andere bezoekers.
Het architectuurcafé begint
om 18.00 uur.

ARCHITECTUURCAFÉ
KAdECafé, Eemplein 75
9 maart 2022, 18.00 uur
Tickets via fasade.nl

Het is 150 jaar geleden dat
Piet Mondriaan in Amersfoort geboren werd. De
tentoonstelling ‘Schurend
Paradijs’ start vanuit zijn
zoektocht naar een ‘Aards
Paradijs’: een modernistische
droom van een maakbare
wereld op basis van vorm
en stijl. In zijn persoonlijke
zoektocht naar zijn ideaal
liet Mondriaan het natuurlijke achter zich, en bracht
er geconstrueerde ordening
voor in de plaats.

“Twaalf hedendaagse
kunstenaars
geven hun blik
op de chaotische
wereld
van vandaag”
In de hedendaagse kunst lijkt
het ideaal van een maakbare
wereld naar de achtergrond
verdwenen. In plaats daarvan
is er reflectie op de wereld
en maatschappij. Klimaatverandering, milieuvervuiling, virussen en onderlinge
spanning zijn voelbare dreigingen. Twaalf hedendaagse
kunstenaars vullen in KAdE
nu een ruimte met hun blik
op de chaotische wereld van
vandaag. Zij proberen de toeschouwer door middel van
een unieke ervaring bewust
te maken van de realiteit
waarin wij leven.

STRAATTUIN
Het ‘paradijs’ in Kunsthal
KAdE start in de grote zaal,
die gevuld wordt met een
door LOLA Landscape Architects ontworpen straattuin
die letterlijk uit de stoep-
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Maria Klabin, Monkey, 2020, courtesy de kunstenaar en Nara Roesler
tegels barst. Met deze tuin
verkent het ontwerpbureau
de manier waarop de natuur,
als onstuitbare kracht, de
stad herovert. Aan de muren
van de grote zaal wordt
een selectie van bestaande
schilderijen van twaalf kunstenaars getoond: paradijzen
met een ondertoon.
Deze ondertoon komt terug
in de andere ruimtes in de
kunsthal. De kunstenaars
onderzoeken hier de tegenstellingen die het thema
‘paradijs’ oproept: maakbaarheid versus realiteit,
natuur in ongerepte of juist
aangetaste vorm, eeuwigheid versus vergankelijkheid.
Bezoekers kunnen de ruimtes
betreden en wanen zich zo
even in een schurend paradijs
via installaties van Hadassah
Emmerich, Anne Duk Hee

Jordan, Alexandra Kehayoglou, MAISON the FAUX, Paul
Morrison, Marcel Pinas, Tanja
Smeets, Philip Vermeulen en
Melanie Smith.

ELLEBOOGKERK
Voor het eerst wordt ook
een tweede locatie gebruikt
voor de tentoonstelling
van Kunsthal KAdE. In de
Elleboogkerk, aan de Langegracht in Amersfoort,
ontwierp Gijs Frieling een
wandschildering waarin hij
de menselijke natuur in een
toenemend technologische
samenleving onderzoekt.
Kunstenaarsduo Sander
Breure en Witte van Hulzen
maakte een installatie in het
hart van de kerk met figuren
die door middel van geluid
met elkaar in verbinding
staan.

MAISON the FAUX,
FLESHPOT, un
Triptique, 2022.
Foto: Atelier Pamfilie

SCHUREND PARADIJS
Kunsthal KAdE t/m 3 juli
Eemplein 77
Elleboogkerk
t/m 21 augustus
Langegracht 36
kunsthalkade.nl

Op Amersfoorts oudste
gracht Havik vinden ieder jaar

in het 3e weekend van juni de
Havikconcerten plaats. Een

voor iedereen toegankelijk
gezellig klassieke muziekfestival in de openlucht; een
ontmoeting met musici en
ensembles uit het topsegment.
In 2022 staat het hele weekend in het teken van Mondriaan 150 jaar. Alle acts besteden aandacht aan muziek
rond Mondriaan. Muziek uit
zijn tijd, maar ook muziek die
verband houdt met thema´s
rond de schilder, zoals vernieuwing en verbeelding.
Op zaterdag 18 juni 2022 is
het bovendien de Dag van de

Componist. Dan is er extra
aandacht voor Nederlandse
componisten die tot de verbeelding spreken, waaronder
de 70 jaar geleden overleden
Henriëtte Bosmans, een tijdgenote van Mondriaan. Ook
klinkt er muziek van Martin
Fondse, de kersverse Componist des Vaderlands.

HAVIKCONCERTEN
‘t Havik
17 t/m 19 juni
havikconcerten.nl

Vento do Norte speelt Red Yellow and Blue
Vento do Norte is een
ensemble van jonge, getalenteerde saxofonisten. In het
programma ‘Red, Yellow
& Blue’ neemt de groep, in
2005 opgericht door baritonsaxofonist Henk van Twillert, de luisteraar mee op een
avontuur van klank en kleur
rondom Mondriaan 150 en
het feest van de verbeelding.
Gekoppeld aan de leef en
stijlperiodes van Piet Mondriaan maken de saxofonisten
van Vento do Norte een pro-

gramma dat loopt van Bach
en Vivaldi via Piazolla naar de
Nederlandse componisten
Chiel Meijering, Jos Pommer
en Tjako van Schie met zijn:
‘Fado in Blue, Yellow & Red’.
Componist Johan de Meij
componeerde ‘een essay in
primaire kleuren’: een groot
werk voor saxofoon en
harmonieorkest. In dit concert horen we in een aantal
schetsen uit ‘Mondriaan’ , de
primaire kleuren zoals die
volgens De Meij klinken.

VEERENSMEDERIJ
Soesterweg 330, 3 april, theaterveerensmederij.nl

Vraag subsidie aan voor jouw Mondriaanactiviteit

Foto: Wim Lanser

beelding sprekende activiteit? Lever dan vóór 7 maart
je plan in voor een bijdrage in
de kosten.

Mondriaan 150 is een feest
voor en door iedereen.
Voor alle Amersfoorters die
amateurkunst beoefenen
en in 2022 ook een activiteit

6

FEB-AUG 2022

willen organiseren die past
bij dit feest, is er een fonds
in het leven geroepen. Heb
jij een goed idee voor een
vernieuwende of tot de ver-

SOCIAAL CULTUREEL
FONDS DE
AMERSFOORTSE
Het Sociaal Cultureel Fonds
De Amersfoortse heeft
een bedrag van € 20.000,ter beschikking gesteld voor
deelnemers aan amateurkunst (informeel of georganiseerd) om plannen en
activiteiten te realiseren

die passen bij het ‘Feest van
de Verbeelding’.
Ben jij bezig met een experimentele dans performance,
een tot de verbeelding
sprekend kunstwerk, een
grensverleggend theaterstuk
of iets anders dat past bij
de thema’s verbeelding en
vernieuwing? Ga dan naar
de website mondriaan150 voor
meer informatie en vraag aan!

‘Ik houd ook veel van jou.’
Theatraal concert over briefwisseling van Piet Mondriaan met Willy Wentholt
Voor Niek en Daantje Idelenburg lag een brievenproject rond Mondriaan voor
de hand. De artistiek leider van Holland Opera en zijn dochter hadden eerder al
een succesvol project gerealiseerd rond brieven van Beethoven, ter ere van het
Beethovenjaar. Voor de viering van het 150e geboortejaar van Mondriaan leek
hen een briefwisseling ook een mooi uitgangspunt. Niek: ‘Heel intrigerend hoeveel
je van iemand te weten komt via zijn persoonlijke brieven. Dat smaakte naar meer.’
Mondriaan heeft in zijn leven
ontzettend veel brieven
geschreven. Meer dan 1600
zijn er bekend en ruim 700
worden bewaard bij het RKD,
het Nederlands instituut
voor kunstgeschiedenis.
Daantje Idelenburg, actrice
en sinds 2020 ook schrijfster,
dook in de brieven van Piet
aan zijn dierbare vriendin
Willy Wentholt. Daantje: ‘Uit
zijn schrijven blijkt wel dat
er iets speciaals was tussen
hen, maar het ging met ups
en downs. Soms waren de
brieven intiem, dan weer
afstandelijk. Volgens mij
waren het twee mensen, die
gek waren op elkaar, maar die
ook hun eigen weg wilden
gaan. Dat ging uiteindelijk
niet samen.’
Willy Wentholt was een lerares
Frans uit Amsterdam. Ze was
een onafhankelijke vrouw uit
een gegoed milieu. Mondriaan
en Wentholt leerden elkaar
in 1918 kennen en hadden

meteen een klik. Ze konden
over veel dingen met elkaar
praten en ze hielden ook allebei van dansen. Na de Eerste
Wereldoorlog ging Mondriaan
weer naar Parijs en liet Went
holt achter in Amsterdam.
Ze bleven elkaar schrijven.

VERRASSEND ACTUEEL
Van hun briefwisseling zijn
alleen de brieven van Mondriaan aan Wentholt bewaard
gebleven. De schilder had
namelijk de gewoonte om
alle brieven die hij ontving,
na lezing weg te gooien.
Daantje: ’Aan de hand van de
brieven van Mondriaan heb ik
imaginaire antwoorden van
Willy aan hem geschreven.
Daarin laat ik naast gevoelens
van de twee geliefden ook
de geschiedenis uit die tijd
naar voren komen: de Eerste
Wereldoorlog, de vluchtelingen uit België in Nederland,
de Spaanse griep die heerste.
Het zijn thema’s die vaak ver-

“Twee mensen die gek op elkaar waren,
maar ook hun eigen weg wilden gaan”
Daantje Idelenburg

Aanvragen tot 7 maart 2022
mondriaan150.nl
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Brief: RKD Den Haag
Foto: Johan Huijsen. Archief Cis en Leo Heijdenrijk, RKD Den Haag.
Nederlands Instituut Kunstgeschiedenis.

Havikconcerten in teken van Mondriaan

Niek Idelenburg

Brief van Piet Mondriaan
aan Willy Wentholt

Willy Wentholt, ca 1919

rassend actueel zijn.’
De tekst van Daantje is door
Niek op muziek gezet: ‘Ik heb
me daarbij laten inspireren
door muziek en dans uit die
tijd, waar ook Mondriaan van
onder de indruk was. Van
Debussy bijvoorbeeld en van
Gershwin. Het feit dat Mondriaan fan was van Josephine
Baker levert ook een verrassende brief en lied op.’
Het resultaat is een theatraal
concert waarin een nieuwe
kijk wordt geboden op

Mondriaan. Daantje: ‘ik hoop
en verwacht dat mensen na
het luisteren en zien van dit
concert een rijker beeld hebben gekregen van de mens
achter de schilder.’

BRIEVEN AAN MONDRIAAN
Karin Strobos (mezzo-sopraan)
Joke Hoolboom (regie)
Veerensmederij Amersfoort
Soesterweg 330
5 en 6 maart
theaterveerensmederij.nl

Kleine Piet, grote meester
Voor Bette Westera was de
vraag of zij een kinderboek
wilde schrijven over de
kleine Piet Mondriaan, geen
moeilijke vraag. Natuurlijk wilde ze dat! Maar het
moest wel even wachten,
want ze had het op dat
moment vreselijk druk met
het kinderboekenweekgeschenk en alles wat daarbij
hoort. Het gaat de gelauwerde schrijfster al heel
wat jaren voor de wind. Ze
schreef ruim vijftig boeken
en heeft een lange lijst van
prijzen en onderscheidingen
op haar naam staan, zoals
twee gouden griffels voor
de geïllustreerde dichtbundels Doodgewoon (2015)
en Uit elkaar (2020), die zij
samen met illustrator Sylvia
Weve maakte.
Voor het prentenboek over
Mondriaan zocht Westera
wederom samenwerking

met Weve. Westera:
‘Sylvia en ik werken
al twintig jaar heel
prettig samen. Ik begin
met het schrijven
van het verhaal en zij
maakt daar later de
tekeningen bij. Die zijn
altijd heel anders dan
ik in mijn hoofd had,
veel pakkender en verrassender dan ik zelf
kon bedenken.’
Ter voorbereiding op
het boek bezocht Westera
verschillende keren het
Mondriaanhuis, geboortehuis
van de later zo beroemde
schilder. ‘Dat was een kleine
moeite, ik woon hier immers
vlakbij.’ Al lopend door het
gebouw en lezend in zijn
biografie kreeg de schrijfster
steeds meer beeld en gevoel
bij de jonge Mondriaan. Het
resultaat is een boek dat in
woord en beeld verhaalt over

het leven van alledag van
kleine Piet: zijn vader die hem
leert tekenen, de vismarkt
om de hoek. In de illustraties wordt vooruitgeblikt op
de artistieke ontwikkeling
die hij later zal doormaken.
Op vernuftige wijze heeft
Sylvia Weve zijn beroemde
schilderijen in de tekeningen
verwerkt. Vanaf 7 maart
verkrijgbaar bij boekhandels
en musea in Amersfoort.

Foto: Ralf Silvius

keistadfietsfestival.nl
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Nick Draaijer was al vanaf zijn
kindertijd in de ban van het
prachtige portret van zijn
betovergrootmoeder boven
de bank van zijn grootouders.
Dat portret was geschilderd
door niemand minder dan
Piet Mondriaan. In 2018 gaat
de schrijver op zoek naar het
verhaal achter dit doek.
Het resultaat is een bijzondere familiegeschiedenis. Een
wervelend verhaal over een
langzaam versplinterende
familie en oude geheimen die
aan het licht komen.

Mondriaan Doehet-zelf-tour
Met de Mondriaan Doe-hetzelf-tour zie je de stad door
de ogen van de jonge Mondriaan. Wanneer je deze route
hebt gewandeld weet je
alles over de Amersfoortse
jaren van deze wereldberoemde schilder.
Je kunt de tour zowel digitaal als geprint gebruiken.
Start en eindpunt van de
wandeling is bij het Mondriaanhuis. Je kunt de tour
bestellen via de site van de
Amersfoortse Gidsen. Liever
met een gids op pad? Ook
dat kun je boeken via de site.
amersfoortsegidsen.nl/
mondriaan

‘Regels kun je ook weer loslaten’
Expositie Lef! in het Mondriaanhuis presenteert vijf aanstormende talenten
‘Alle regels zijn ooit verzonnen.’ Op een muur in het
atelier van Hannah Meijer hangt een briefje met deze
tekst tussen andere uitspraken, gedachtenspinsels,
schetsen en foto’s. ‘Deze wand is mijn geheugensteuntje,’ vertelt de in 2021 afgestudeerde kunstenaar.
‘Ik prik er dingen op die ik interessant vind, die ik wil
onthouden en misschien ooit gebruiken in mijn werk.’
Hannah Meijer is één van de
vijf jonge en veelbelovende
kunstenaars die het Mondriaanhuis, in samenwerking met
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, selecteerde
voor tentoonstelling Lef!
Mondriaan had lef: hij ontketende in zijn tijd een ware
revolutie in de kunst. Welke
wegen zal de nieuwe generatie kunstenaars gaan bewandelen?

BLOEMENPERSEN

Mondriaan in
Woord en Beeld

Mondriaan fietsroute
De Mondriaanroute van Keistad Fietsfestival verrast fietsers met historie, natuur en lokale partners. Onderweg
wordt de innerlijke mens verwend met tongstrelende
chocolade of ijs, hoppige biertjes, fruitige wijnen en veel
meer. Het rondje van 20 kilometer laat de creativiteit van
Amersfoort zien met Urban Art, ambachtelijke drukperstechnieken en porselein. Om vervolgens weg te dromen in
een duin- en bomenlandschap, met kleurrijke kunstwerken
van fietsroute ‘De Stijl’.

Familiegeschiedenis

Dat Mondriaan een schilder
was, is algemeen bekend,
maar dat hij ook veel
schreef is nog onderbelicht.
Publicist Louis Veen laat
in Mondriaan in Woord en
Beeld de lezer kennis maken
met deze kant van de kunstenaar. Ook laat Veen zien
hoe Mondriaan bepaalde
thema’s al schilderend
onderzocht door er meerdere versies van te maken.
Mondriaan in Woord en Beeld
combineert teksten van
Mondriaan met series schilderijen en werpt zo weer een
nieuw licht op de kunstenaar.

Voor de expositie in het
Mondriaanhuis werkte Meijer
aan een installatie die ze zelf
omschrijft als ‘hele grote
bloemenpersen’. Tussen forse

perspex platen zijn materialen zoals tapijt, garen en wol
samengedrukt. Aan de randen
piept het textiel eruit, toont
het zijn originele toestand.
‘Het opsluiten van het materiaal, het ontnemen van ruimte,
van adem. Wat er dan gebeurt,
dat is denk ik wat ik onderzoek.
De keuze voor een bepaald
materiaal, of de combinatie
van verschillende materialen is
daarbij cruciaal voor mij. Hard
tegenover zacht. Natuurlijk
tegenover kunstmatig. In dat
contrast zit voor mij betekenis.’
Voor Meijer is het verkennen
van grenzen een belangrijk
thema. Moet iets zoals het
moet?

Hannah Meijer
‘Ik pleit voor meer luisteren naar intuïtie en gevoel.
Begrijp me niet verkeerd, ik
ben niet voor wetteloosheid.
Afspraken en restricties zijn
nodig, maar tegelijkertijd
vind ik het belangrijk om je
altijd af te vragen waarom
een bepaalde regel er is en
of hij misschien kan worden
heroverwogen.’
Naast de installatie van

Meijer toont expositie Lef!
werk van Boukje Kemper,
Monika Nowak (Polen),
Marloes Roeper en Tian Teng
(China).

LEF!
Mondriaanhuis
Kortegracht 11
26 februari t/m 19 juni
mondriaanhuis.nl

Special Arts meets Mondriaan in de Mariënhof
Trefzekere penseelstreken, heldere kleuren.
Het plezier spat ervan af bij de bijzondere expositie
Special Arts meets Mondriaan in de Mariënhof.

In het atelier
bij één van de
deelnemers van
Special Arts

Een op
Mondriaans
landschappen
geïnspireerd
kunstwerk van
textiel
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Onder de titel Feest van
Verbeelding werden diverse
organisaties en instellingen
uitgenodigd om mee te werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief Mondriaan
programma. Eén van de
organisaties die is ingegaan
op deze uitnodiging, is Special
Arts. Deze stichting bevordert dat alle mensen met een
handicap aan kunst kunnen
doen en dat ze hun talenten
daarvoor kunnen ontwikkelen.
Deelnemers van Special Arts
hebben zich laten inspireren door acht schilderijen
van Mondriaan, die samen
een dwarsdoorsnede tonen

van de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar. Er is
een portret bij, landschappen, een bloemstilleven en
natuurlijk ook abstracte
werken. De deelnemers van
Special Arts gingen aan de
slag met verf, maar ook met
naald en draad en keramiek.
Hun kleurige werk is samen
met reproducties van de
Mondriaans te zien in de
Mariënhof.

MARIËNHOF
Kleine Haag 2
15 maart t/m 28 augustus
marienhof.nl

Agenda 2022
Mondriaanworkshop:
bedruk jouw eigen tas
 hele jaar, vanaf maart
 	De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl

Kinderworkshop:
Piets Party
(taartbordje beschilderen)
 4 en 9 mrt, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

Tentoonstelling:
Special Arts meets
Mondriaan
 15 mrt t/m 31 aug
 	De Mariënhof
marienhof.nl

Holland Opera:
Brieven aan Mondriaan
 5 en 6 mrt
 	Veerensmederij Amersfoort
theaterveerensmederij.nl

Muziekvoorstelling:
Gershwin - Club Classique
 20 mrt, 16.00 uur
 	Theater De Lieve Vrouw
lievevrouw.nl

FEBRUARI
Tentoonstelling:
Schurend Paradijs
 5 feb t/m 21 aug + 3 jul
 	Kunsthal KAdE en
Elleboogkerk t/m 21 aug
kunsthalkade.nl
MuseumJeugdUniversiteit:
kindercolleges over het
paradijs
 13 feb, 20 mrt en 17 apr
 	Kunsthal KAdE
museumjeugduniversiteit.nl

Kinderworkshop:
Victory Boogie Woogie
 28 feb en 8 mei, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Kinderrondleidingen bij expo
Schurend Paradijs
 26 feb en 30 apri
 	Kunsthal KAdE
kunsthalkade.nl

MAART
Exposities, optredens,
boekenmarkt:
Het Feest van de Verbeelding
 3 mrt t/m 3 apr
 	Rietveldpaviljoen
033fotostad.com

Kunstzinnige workshops
voor kinderen t/m 12 jaar:
Lef, Lol en Lekkers
 1 t/m 3 mrt
 	Kunstbrouwerij
kunstbrouwerij.nl

Tentoonstelling: Lef!
 26 feb t/m 19 jun
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

Kinderworkshop: Lef!
 2 mrt en 6 mei, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

Expositie Fotowedstrijd
Mondriaans ‘Feest van de Verbeelding’ was voor drie Amersfoortse fotoclubs aanleiding om amateurfotografen in Midden-Nederland te vragen hun eigen interpretatie en verbeelding te geven van Mondriaans kunstenaarschap. Die oproep
heeft een rijke oogst aan zeer uiteenlopende beelden opgeleverd: 68 deelnemers hebben ruim 200 foto’s ingezonden.
‘De ruimte binnen de spelregels van de wedstrijd en de
breedte van het werk van Mondriaan zijn ruimschoots benut.
Alle stijlperioden uit de ontwikkeling van Mondriaan zijn aan
bod gekomen,’ zegt
Diana Bokje, fotocoach
en voorzitter van de
jury.
Er zijn drie prijswinnende foto’s gekozen.
Deze worden, samen
met 22 andere inzendingen, in het RietveldpaTessa Lankester – Vijf bomen
viljoen tentoongesteld.
RIETVELDPAVILJOEN
Zonnehof 8, 3 mrt t/m 3 apr, 033fotostad.com
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Ontbijtconcert
in Mondriaanstijl
 6 mrt, 9.30 uur
 	De Observant
observant.nl
Kindervoorstelling:
Meneertje rood, geel en blauw
 6 mrt, 12.30 uur
 	De Observant
observant.nl
Filosoferen voor kinderen
 6 mrt
 	Kunsthal KAdE
kunsthalkade.nl
Prijsuitreiking
schilderwedstrijd Lef!
 6 mrt
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Mondriaans verjaardagsfeest
 7 mrt, 20.00 uur
 	Flint
flint.nl
Gratis toegang Mondriaanhuis
op Mondriaans geboortedag
 7 mrt, 10.00 – 17.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Mondriaanlezing van kunsthistorica Diana Kostman
 8 mrt, 15.00 uur
 	Mondriaanhuis
vuamersfoort.nl
Architectuurcafé:
Schurend Paradijs stad en land in transactie
 9 mrt
 	KAdECafé
fasade.nl

Outside Escape
Amersfoort

NAJAAR
Een kleurrijk en muzikaal
lijnenspel van Muzieken Showband Juliana
 3 sep, 20.00 uur
 	De Hof
juliana-amersfoort.nl

Iemand heeft explosieven geplaatst in het
centrum van Amersfoort. Hij wil de stad
onder water zetten. ‘Liever blauw dan
groen!’ De stad heeft jouw hulp nodig om
de bommen onschadelijk te maken en te
achterhalen wat er aan de hand is. En wat
heeft Mondriaan hier mee te maken?
Stap met je team in een spannend verhaal
vol raadsels terwijl je de mooie plekken
van Amersfoort leert kennen.

Tentoonstelling: Onbegrensd
 4 sep t/m 5 mrt 2023
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Tentoonstelling:
De Jonge Mondriaan
 najaar 2022
 	Museum Flehite
museumflehite.nl

outsideescape.nl

Lezing: Theo de Mare
 24 apr
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

Spraakmakers:
Ramsey Nasr, Ragazze
Quartet, Pierre Bokma,
Calefax en meer
 22 mrt, 19.30 uur
 	Flint
flint.nl
Boekpresentatie:
Mondriaan in woord en beeld
 23 mrt, 15.30 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Lezing: Mondriaan en muziek
door Louis Veen
 25 mrt, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

APRIL
SoundWave Collective:
Stravinsky, Mondrian
and American Song,
New York in the 40’s
 2 april, 20.30 uur
 	Veerensmederij Amersfoort
theaterveerensmederij.nl
Vento do Norte speelt Red
Yellow and Blue
 3 april, 15.00 uur
 	Veerensmederij Amersfoort
theaterveerensmederij.nl

Bloemen Bouwen, Aquarelverven met Mondriaan
 20 mei om 10.30 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

MEI

Janne en de Vogels met haar nieuwe plaat
In De Regen (jazz)
 7 apr, 20.30uur  FLUOR
fluor033.nl
Boekpresentatie: de geheime
portretten van Mondriaan
 9 apr
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Lezing: Het Paradijs
Laurie Cluitmans i.s.m Volksuniversiteit Amersfoort
 10 apr
 	Kunsthal KAdE
vuamersfoort.nl
Muziektheater: Släpstick The Roaring Twenties
 19 apr, 20.15 uur
 	Flint
flint.nl
Stef Kamil Carlens Klinkt als herboren
 21 apr, 20.30 uur
 FLUOR
fluor033.nl
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Kinderworkshop de kunst
van het weglaten
 2 mei, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl
Mondriaanlezing van kunsthistorica Diana Kostman
 4 mei, 15.00 uur
 	Mondriaanhuis
vuamersfoort.nl
Te zien: Doopboek Mondriaan
 	10 mei t/m 3 sept
di t/m za 11.00 - 17.00 uur
 	Sint Joriskerk
joriskerkamersfoort.nl
Dans: Chasing the [blank] Fractal Collective | Korzo
 13 mei, 20.30 uur
 	Theater De Lieve Vrouw
lievevrouw.nl
Braintainment: De Speld Theater - 2061 of een ander jaar
 14 mei, 20.15 uur
 	Flint
flint.nl
Cabaret: Wim Helsen Niet mijn apen, niet mijn circus
 31 mei, 20.15 uur
 	Flint
flint.nl

JUNI

Lezing: Mondriaan:
schilder maar ook schrijver
door Louis Veen
 7 okt, 14.00 uur
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

Havikconcerten
 17-19 jun
 	Amersfoorts Oude Gracht
Havik (openlucht)
havikconcerten.nl
Expositie: Boogie Woogie
 23 jun t/m 31 jul
 	De Ploegh
deploegh.nl
Familietentoonstelling:
Op zoek naar de toekomst
(Keepvogel)
 26 jun t/m 28 aug
 	Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl

JULI
Expositie Grensverleggers
 16 jul t/m 9 okt
 De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl

AUGUSTUS
Amersfoort Jazz:
World Jazz Festival
 4-14 aug
 	Amersfoort
amersfoortjazz.nl

Mondriaanwandeling Gilde
Leer Mondriaan beter kennen
tijdens een wandeling door
de Amersfoortse binnenstad.
Met een gids kom je langs zijn
geboortehuis, het oude stadhuis, waar zijn vader aangifte
van zijn geboorte zal hebben
gedaan en de kerk waar hij is
gedoopt.
Piet Mondriaan was naast
schilder ook schrijver: op
diverse plaatsen zijn uitspraken van hem te vinden.
De gids verrijkt zijn verhaal
met foto’s en afbeeldingen.
Samen geeft dit een mooi
beeld van de tijd waarin
Mondriaan jong was. Duur
van de wandeling: 1,5 uur.
gildeamersfoort.nl

Koop je eigen Mondriaan
Proost op
Piet met
kunstzinnig
biertje!
Bij dit feestjaar hoort
natuurlijk
ook een lekker speciaalbier. Daarom
zijn de bierbrouwers
van Rock City
aan de slag
gegaan. Met
als resultaat
een uniek en
kunstzinnig
blond bier ter
ere van de
150e geboortedag van
Amersfoorts
grootste
kunstenaar.
rockcitybrewing.nl

Ansichtkaarten als eerbetoon
aan Piet én Amersfoort

Themavaart Mondriaan
Mondriaan
likorette
Om 150 jaar Mondriaan
te vieren heeft Rondje
Amersfoort een kersen
likorette ontwikkeld met
de karakteristieke rode
kleur van Mondriaan. Het
etiket van deze limited
edition is in samenwerking met de studenten
van het ROC Amersfoort
tot stand gekomen.
Het winnende etiket is
ontworpen door Vera
Noordhof.

Overnachten in Mondriaanambiance
Speciaal voor de 150e verjaardag van Piet Mondriaan
heeft Hotel de Tabaksplant
een arrangement samengesteld om Mondriaans schilderstijl tot in je hotelkamer
te mogen ervaren.
Wandel langs de grachten
van Amersfoort en waan
je in de omgeving die Piet
zijn allereerste inspiratie
gaf voor het maken van zijn
wereldberoemde schilderijen. Je zult zien dat de
oude binnenstad veel schilderachtige plekjes kent.

houseportrait.nl

Nijntje en haar vriendjes in Mondriaan outfit.
verkrijgbaar in de museumshop
van het Mondriaanhuis.

Mondriaan
bonbon
Piet krijgt eigen munt
Het ministerie van Financiën zal dit jaar een
verzamelaarsmunt laten uitbrengen ter
ere van Piet Mondriaan. De munt, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt
(KNM), heeft een nominale waarde van
vijf euro. In september 2022 zal de eerste
munt worden geslagen in Amersfoort.
KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT
knm.nl
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En wie na afloop ontspan
nen wil nagenieten kan
dat doen in de bijzondere
Mondriaankamer van
Hotel de Tabaksplant. Deze
kamer is speciaal voor het
Mondriaanjaar ontworpen.

HOTEL DE TABAKSPLANT
Coninckstraat 15
hoteldetabaksplant.nl

Doe mee met winactie Liefde
voor Mondriaan

mondriaanhuis.nl

‘Buiten de
lijnen’

rondje-amersfoort.nl

Gefascineerd door de glas-in-loodtechniek
heeft kunstenaar Cornelis Bos een tekenstijl
ontwikkeld die doet denken aan Piet Mondriaan.
Bos legde met deze stijl verschillende
gebouwen uit de binnenstad vast en brengt
zo een ode aan Amersfoortse monumenten en
aan de wereldberoemde kunstenaar
Piet Mondriaan. De serie ansichtkaarten is
o.a. verkrijgbaar bij het Mondriaanhuis.

Compositie II is speciaal
ontwikkeld ter ere van
het 150e geboortejaar van
Mondriaan. Een exclusieve
geur, zowel voor hem als
voor haar. Verkrijgbaar in
de museumshop van het
Mondriaanhuis.

Varen door de schilderachtige grachten van Amersfoort en ondertussen wat
opsteken over de beroemdste inwoner van de Keistad:
Piet Mondriaan. Tijdens de
speciale themavaart Mondriaan verhaalt de verteller van
Waterlijn over de historie
van Amersfoort met speciale
aandacht voor de schilder
die 150 jaar geleden aan de
Kortegracht werd geboren.
Onderdeel van de vaart is
een bezoek aan het Mondriaanhuis met een rondleiding.

WATERLIJN
Krommestraat 3, amersfoort-rondvaarten.nl

Zien ze er niet prachtig uit?
Exclusieve
parfum

In de maak:

Tijdens dit feestelijke jaar
heeft Gula Delicatessen
de Mondriaan bonbon in
het assortiment. Met een
vulling van pure chocolade met sinaasappel,
citroengras en een hint
van laurier.
GULA DELICATESSEN
Grote Spui 5a
facebook.com/Guladelicatessen

Het Berghotel Amersfoort voelt zich verbonden met de stad Amersfoort en het
verhaal van Piet Mondriaan.
De Mondriaanwand in het hotel is een ode
aan Piets tijd in Amersfoort. Om de waardering voor de kunstenaar te onderstrepen
pakt het Berghotel dit jubileumjaar uit
met een speciaal diner, vergaderruimte en
hotelarrangement.
Volg deze maand bovendien de social media
kanalen van het hotel voor de Liefde voor
Mondriaan-winactie met maar liefst 150
prijzen.
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In 2022 gaan verschillende
theaterproducties in première, die zijn geïnspireerd
op Mondriaan. Eén daarvan
is de voorstelling ‘Buiten de
lijnen’ van theatermaakster
Julika Marijn.
Eerder maakte Marijn een
voorstelling over het leven
van kunstverzamelaar
Helene Kröller-Müller. In
‘Buiten de lijnen, het mysterie Mondriaan’ duikt zij in
het leven van de kunstenaar
die dit jaar 150 jaar geleden geboren werd. Marijn
probeert in de voorstelling samen met jazzpianist
en componist Rembrandt
Frehrichs dichter bij Mon
driaan zijn werk en drijf
veren te komen. Van de
zoektocht naar deze
mysterieuze kunstenaar,
zijn we als publiek getuige.

FLINT
Coninckstraat 60
najaar 2022
flint.nl

BERGHOTEL AMERSFOORT
Utrechtseweg 225, berghotel.nl

Minecraft Jouw Stijl

Op zoek naar de toekomst
Op zoek naar de toekomst is
een familietentoonstelling
in het Mondriaanhuis, die
jong en oud aan het denken
zet over nieuwsgierigheid,
vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht.
De expositie met doe-opdrachten voor kinderen is
gebaseerd op het prentenboek ‘Keepvogel en Kijkvogel

Piet Mondriaan wilde met
kunstbeweging ‘De Stijl’
een totaal andere kijk op de
wereld delen. Onder meer
via de architectuur. Voor
het Mondriaanjaar ontwikkelde Bibliotheek Eemland
daarom de lessenserie
‘Minecraft Jouw Stijl’.
Tijdens dit gratis project
ontdekken leerlingen uit
groep 7 en 8 de wereldbouwer in zichzelf. Ze gaan op
zoek naar hoe een ontwerp
hun kijk op de wereld beïnvloedt en andersom. Alle

Relax met Mondriaan

– in het spoor van Mondriaan’
van Wouter van Reek. In Kijkvogel herken je Piet Mondriaan, de kunstenaar die zijn
hele leven bleef vernieuwen.

Wat denk je van een ontspannende gezichtsbehandeling,
gevolgd door een bezoek
aan het Mondriaanhuis en
afsluitend een tongstrelend
drie-gangen-diner bij restaurant BijHein?
Huidverzorgingspraktijk
Natuurlijk Mooi biedt het allemaal in een weldadig arrangement voor body & mind.

MONDRIAANHUIS
Kortegracht 11
26 juni t/m 28 augustus
mondriaanhuis.nl

drie de gastlessen vinden
plaats op school. De eerste
twee lessen duren een uur,
de derde les is een bouwwedstrijd in het populaire
computerspel Minecraft van
2,5 uur.
Meer informatie en/of aanmelden? Ga naar de website.

KUNSTZINNIGE
WORKSHOPS
VOOR KINDEREN
T/M 12 JAAR

NATUURLIJK MOOI
Kortegracht 28
natuurlijkmooi.nl

Meowdriaan
Was Piet Mondriaan gek op
katten? Mogelijk wel. Om de
hoek van het Mondriaanhuis
zit het gezellige kattencafé
Kat & Koffie waar zes katten
hun huis hebben gevonden.
Ook verkrijgbaar in het
kattencafé is een speciaal
voor Mondriaan 150 ontworpen broche. Een echte
Meowdriaan.

Meneertje
Rood Geel Blauw
Meneertje Zwart staat voor
een nieuw doek en treft
daar meneertje Wit. Die wil
van geen kleur wil weten.
Gelukkig zorgen meneertjes
Rood Geel en Blauw voor
inspiratie.
Een kindervoorstelling
geïnspireerd door het leven
en werk van Piet Mondriaan. Niet alleen beeldend,
maar ook muzikaal erg
kleurrijk, want met swin-

gende jazzmuziek zoals het
klonk in het Amerika van de
jaren ‘30. Met Steven Luca
(spel) en Charlotte de Lange
(Poppenspel). Geschikt voor
kinderen vanaf vier jaar.

MENEERTJE ROOD GEEL
BLAUW
Stadhuisplein 7
6 maart, 12.30 - 13.15 uur
observant.nl

KAT & KOFFIE
Scherbierstraat 3a, katenkoffie.nl

Mondriaanroute
Ondernemers en winkeliers
van het Mondriaankwartier
(o.a. Kortegracht en Mooierstraat) plaatsen dit voorjaar
een reproductie van een
Mondriaanschilderij in hun
etalage. Zo kun je al wandelend of winkelend nog heel
wat te weten komen over
de grote meester, die aan de
Kortegracht werd geboren.

MONDRIAANKWARTIER
Kortegracht en Mooierplein
instagram.com/mondriaankwartier
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Speciaal voor Piets verjaardag heeft damesmodewinkel
Arthur en Willemijn een unieke outfit laten ontwerpen.

Piet Mondriaan,
Bloeiende appelboom, 1912

BIBLIOTHEEK EEMLAND
Eemplein 71
Deelname is gratis
medialabeemland.nl/
minecraftjouwstijl

DOE
GEZELLIG
MEE!

Mondriaanmode
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Uitgangspunt voor het
ontwerp is Piet Mondriaans
‘Bloeiende appelboom’ uit
1912. Manager Sander van
Buiten van Arthur & Willemijn vertelt waarom: “We
vinden dit schilderij met
overwegend groene en
grijze tinten mooi aansluiten bij de stijl van Arthur &
Willemijn. Die is niet druk
en straalt rust uit. Het
bekendere latere werk van
Mondriaan is juist een stuk
drukker qua kleuren en
lijnen.” Collectieontwerper
Marielle Albers vult aan: “De
vloeiende lijnen bieden ons
ook meer mogelijkheden
dan het rechthoekige lijnenspel van later. Ik kon me er
lekker mee uitleven en vind
het daarnaast ook bijzonder
dat dit werk het midden
houdt tussen Mondriaans
uiteenlopende stijlen. Je
ziet het al abstract worden.
Want de vorm van de boom
herken je nog wel, al ziet het
er verder niet meer echt uit
als een boom.”

HERGEBRUIK
Bijzonder aan de creatie
van Arthur & Willemijn,
is dat er louter gebruik is
gemaakt van bestaande
kledingstukken. “We willen
aansluiten bij de tijdgeest
waarin hergebruik steeds
belangrijker wordt”, verklaart Sander. Marielle, die
Fashion Design studeerde
aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU), is

daarom volop aan de slag
gegaan met gebruikte kleding. “Normaal gesproken
begin je met het ontwerp
en zoek je daar de juiste
materialen bij. Maar nu was
het materiaal er al. Dus pas
je je ontwerp aan naar het
beschikbare materiaal. Een
andere manier van denken.”

HANDSCHOENEN
In dit proces kregen alle
kledingstukken een nieuwe
functie. “De bestaande
kledingstukken haal ik
helemaal uit elkaar. Met de
platte stof kijk ik vervolgens wat te doen”, aldus
Marielle. “Zo heb ik het
materiaal van een knalrood
overslagvestje verwerkt in
een paar handschoenen. En
een leren jas heb ik gebruikt
bij het maken van een tas.
Daarbij verf ik de stof zodat
het een mooi geheel vormt
dat aansluit bij het werk van
Mondriaan. De tweedehands
kledingstukken zijn uiteindelijk niet meer als zodanig
herkenbaar. Als je niet beter
wist zou je denken dat het
om een splinternieuwe kleding gaat.”
Vanaf 7 maart te zien in
de etalage van Arthur &
Willemijn. Later verhuist de
outfit naar de bovenetage
van de winkel.

ARTHUR & WILLEMIJN
Kortegracht 8
arthurenwillemijn.nl

BEDANKT
iedereen die dit jubileumjaar mede mogelijk hebben gemaakt

Mondriaan Fonds, VSB fonds, Applied Medical Europe, Babboe, BDU Media, Bekking&Blitz,
Berghotel, Citymarketing Amersfoort, Fonds 21, Hypsos, IKEA, K.F. Hein Fonds,
Koninklijke NL Munt, LOOK Cycle, PicNic, Prins Bernhard Cultuurfonds, Royal Haskoning/DHV,
Royal Talens, SOMT, The Turnclub, Twijnstra Gudde, Van Mossel Kia
033 Fotostad, Amersfoortse Gidsen, Arthur & Willemijn, Bibliotheek Eemland, Boekhandel Veenendaal,
De nacht van de literatuur, De Observant, De Ploegh, De Katoendrukkerij, Elleboogkerk, FASadE, Flint, FLUOR, Fotobond,
Gilde Amersfoort, Gula delicatessen, Het nieuwe Stadsterras, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
Holland Opera, Hotel De Tabaksplant, Joriskerk, Kattencafé Kat & Koffie, KOSMIK, Kunsthal KAdE, De Lieve Vrouw,
Mariënhof, MBO Amersfoort, Mondriaankwartier, Museum Flehite, Natuurlijk Mooi, NEOS, Rietveldpaviljoen,
Rock City, ROC Midden Nederland, SeptemberME i.s.m. ARTEZ Zwolle, Special Arts, Studio Zand,
Volksuniversiteit Amersfoort, Vuelta Hollanda, Wijnhuis Van Druiven, Outdoor Escape, Scholen in de Kunst,
Scouting Mondriaan, Veerensmederij, Villa Mondriaan, Waterlijn, Zuster Margaux
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