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UTRECHT EN AMERSFOORT PRESENTEREN GROOTS PROGRAMMA VOOR 
THEMAJAAR MONDRIAAN TOT DUTCH DESIGN 

Breed scala aan tentoonstellingen en activiteiten in beide steden 

Voor de viering van het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design in 2017 is er 

in Utrecht en Amersfoort een speciaal en veelzijdig programma georganiseerd. 

In de bijlage vindt u het programma Utrecht en Amersfoort 2017. Alle activiteiten en 

tentoonstellingen zijn te vinden op destijlutrechtamersfoort.nl 

MONDRIAAN EN RIETVELD 

Vooral Mondriaan en Rietveld hebben hun sporen achtergelaten in de regio. Zo is in 

Amersfoort het geboortehuis van Piet Mondriaan te bezoeken, en wordt het iconische Rietveld 

Schröderhuis (UNESCO-werelderfgoed) in Utrecht gezien als architectonisch hoogtepunt van 

De Stijl.  Utrecht heeft bovendien de grootste Rietveldcollectie ter wereld. Ook Kunsthal 

KAdE en het Rietveldpaviljoen Amersfoort komen met unieke tentoonstellingen in het kader 

van het themajaar. Slot Zuilen zal voor het eerst het vroegst bekende werk van Rietveld en 

zijn vader aan het publiek tonen. 

SAMENWERKING UTRECHT EN AMERSFOORT 
Utrecht en Amersfoort bundelen hun krachten en geven gezamenlijk invulling aan de 

programmering en promotie rondom het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design in 

2017.  
 

OVER HET THEMAJAAR MONDRIAAN TOT DUTCH DESIGN 

2017 is het jaar waarin we 100 jaar vormgeving van de toekomst vieren. Directe aanleiding is 

de oprichting van De Stijl in 1917, met kenmerken die tot op de dag van vandaag in Dutch 

Design te zien zijn. Om deze mijlpaal te vieren heeft NBTC Holland Marketing, samen met 

haar partners, 2017 uitgeroepen tot themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design’. 
  

 
  

http://www.destijlutrechtamersfoort.nl/nl


             
  
Meer informatie voor de redactie: 

- Voor aanvullende informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met Susanne Canisius, 

Utrecht Marketing Press Office,  030 – 236 00 42 / 06 – 14 92 56 56, 

s.canisius@utrechtmarketing.nl  

- Bijlagen: programma Mondriaan tot Dutch Design voor Utrecht & Amersfoort 2017 
  
  
 

mailto:s.canisius@utrechtmarketing.nl

