


Welkom in Amersfoort!

Dit is een gids speciaal gemaakt voor u, om te genieten 
en te leren over Amersfoort en al haar 
culterele activiteiten.  
Wij wensen u veel plezier deze week en hopen dat u ook 
kan genieten van alle activiteiten die Amersfoort u kan 
bieden!

Hoe werkt deze gids? 

Eigenlijk heel simpel. U kunt per dag kiezen uit een aantal geselcteerde activiteiten. Al deze activiteiten zijn 
aangesloten op het CJP-systeem, dus zorg ervoor dat u uw CJP-pas bij zich heeft als u een naar een activiteit 
toe gaat. 
Verder geeft deze gids per activiteit naast informatie over de activiteit ook informatie over de prijs, de locatie 
en verdere achtergrond informatie. 
Ook kunt u met gebruik van uw smart-phone QR-codes lezen, zodat 
u op internet extra informatie kan vinden. 
Dit is een voorbeeld van een QR-code. Deze hoeft u niet te scannen, maar dan weet u wat er bedoelt wordt.



Maandag

In Bioscoop De Pathe draait 
“Verlieft op Ibiza” een nederlandstalige film over 
natuurlijk Ibiza! Het ultieme partyeiland. De witste 
stranden, grootste clubs, beroemdste DJ’s en mooiste 
mensen. Wat is nou een betere plek om een glamour-
verjaardag te organiseren dan daar?

Dertien mensen, vier verhalen en één eiland. Iedereen 
komt met een eigen plan naar Ibiza. Maar wat blijkt: 
in essentie staat iedereen voor dezelfde uitdaging. Op 
lichtvoetige en komische wijze ondervinden vier kop-
pels het universele verlangen iets te zijn wat niet -of 
niet langer- haalbaar is, en zullen ze moeten uitzoeken 
wat daar voor in de plaats komt.

Een feel-good film voor alle leeftijden vol humor, 
avonturen en menselijke inzichten. Met hoofdrol-
len voor Jan Kooijman, Kim Feenstra, Sanne Vogel, 
Simone Kleinsma, Rick Engelkes, Gigi Ravelli, Jim 
Bakkum, Marly van der Velden, Lone van Roosendaal, 
Marius en Jasper Gottlieb en DJ Armin van Buuren.

Hier is een afbeelding van waar de Bioscoop Pathe in Amersfoort zich bevindt:

Scan de qr-code om een trailer 
te kijken en kaartjes te reserveren!

1 bioscoopkaartje bij de Pathe met 
CJP-korting kost €7,50,-



Dinsdag
In de Kunsthal KAdE is een expositie getitelt

 “Space Drawings” 
Voor de tentoonstelling Space Drawings worden 
elf hedendaagse kunstenaars samengebracht die 
gebruik maken van de beeldtaal en de techniek 
van de tekening, maar dit breed en - in verschil-
lende betekenissen van het woord - nadrukkelijk 
ruimtelijk toepassen.

In een visueel spel wordt de verhouding tot de 
ruimte onderzocht. Een terrein dat zich, buiten de 
architectuur van de tentoonstellingsruimte, kan 
bewegen tussen de mentale en fysieke ruimte van 
het menselijk lichaam tot de onmetelijkheid van 
tijd en universum. 

Gebruik de code om naar de web-
site van KAdE te gaan!

De expositie is open tot 17:00. 
1 entreekaartje met CJP-korting kost €4,-

De expositie is open tot 17:00. 
1 entreekaartje met CJP-korting kost €4,-

Ook is er het Mondriaanhuis. 
Piet Mondriaan is een schilder die afkomstig is uit 
Amersfoort en daarom is dan ook hier een museum 
naar hem vernoemt. Het Mondriaanhuis heeft een 
vaste collectie met een aantal werken van Mondriaan 
en zijn collega’s, maar ook veel tijdelijke expositie’s. 
 
Nu hebben ze een overzicht van de vroege Mondriaans 
uit de particuliere collectie die het Mondriaanhuis 
Amersfoort beheert. Dit zijn werken uit de periode dat 
Mondriaan er nog op uittrok om in de natuur land-
schappen te schilderen, waarin tegelijkertijd de eerste 
tekenen van abstractie en Mondriaans zoektocht naar 
het geestelijke in de moderne kunst te zien zijn.

Scan de code om naar de website 
van het Mondriaan huis te gaan!


