
galerie
de
ploegh

Cultuurhuis bij Flint

Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort

(033) 475 0770

info@deploegh.nl

Open

don/vrij 11.00 – 17.00 uur

zat/zon 13.00 – 17.00 uur

meer informatie en aanmelden

nieuwsbrief: www.deploegh.nl

Parkeren:

- parkeergarage Flintplein

- op zondag buiten de singel 

  vrij parkeren
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75 JAAR DE PLOEGH 
4 exposities rondom het jubileum van LKG de Ploegh
26 september t/m 8 november 2020

LKG de Ploegh viert haar 75-jarig jubileum met 4 verschillende exposities op 4 locaties. 
Daarbij kijken we terug naar onze oprichters, maar ook vooruit naar onze toekomst. 
Alle huidige leden van De Ploegh werken mee en nodigen je uit om hun werk te komen 
bezichtigen.

Agenda
De exposities hebben verschillende looptijden en activiteiten. Raadpleeg de website 
voor de meest actuele informatie. In verband met de coronarichtlijnen zijn alle openingen 
uitsluitend op persoonlijke uitnodiging te bezoeken.
De officiële opening kan live gevolgd worden via ons Facebook-account.

4 verschillende tentoonstellingen
vanaf 26 september

toen - nu - straks

75 jaar
De Ploegh

Galerie de Ploegh
Van alle huidige leden van LKG de Ploegh is een werk aanwezig tijdens deze 
expositie. Ontdek de diversiteit en verwonder je over de verscheidenheid die er 
binnen de kunst en de vereniging is. Maak tijdens de meet & greet die regelmatig 
wordt georganiseerd, persoonlijk kennis met verschillende kunstenaars. Op de 
website www.deploegh.nl vind je meer informatie.
75 jaar De Ploegh

26 september t/m 8 november 2020

Cultuurhuis bij Flint

Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort

(033) 475 0770

www.deploegh.nl

Open

don t/m vrij 11.00 – 17.00 uur

zat t/m zon 13.00 – 17.00 uur

Toegang gratis, 

reserveren is niet noodzakelijk

Parkeren:

- parkeergarage Flintplein

- op zondag buiten de singel 

  vrij parkeren

Sociaal Cultureel Fonds van
De Amersfoortse Verzekeringen



OKTOBER 2020 T/M MAART 2021VRIJHEID
JAAR

PLOEGEN!’
75 JAAR LKG DE PLOEGH

GAAN
‘NOU  

WE

Max Keuris, zelfportret 1947

Rietveldpaviljoen
We pakken groots en meeslepend uit in het Rietveldpaviljoen. Een 30–tal 
Ploegh–leden en twee jonge gastkunstenaars vullen de ruimte van het paviljoen 
met experimenten en bijzondere bijdragen.
De zielenroerselen van de kunstenaar

25 oktober t/m 8 november 2020

Rietveldpaviljoen

Zonnehof 8

3811 ND, Amersfoort

(033) 469 50 17

www.033fotostad.com

Open

don 12.00 – 21.00 uur

vrij t/m zon 12.00 – 17.00 uur

Toegang gratis,

reserveren is noodzakelijk

Parkeren:

parkeergarages 

Mondriaan of Koestraat

Archief Eemland
De Ploegh is ontstaan in Amersfoort en meerdere plekken in de stad vertellen een stukje 
van haar historie. Dit is onder andere door Martin Brink en zijn school goed in beeld 
gebracht. Enkele fotografen van de Ploegh bezochten diezelfde plekken en maakten daar 
nieuwe beelden van.
‘Nou gaan we ploegen!’

16 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Archief Eemland

Eemplein 73

3812 EA Amersfoort

(033) 469 50 17

www.archiefeemland.nl

Open

din t/m vrij 10.00 – 17.00 uur

Toegang gratis,

open op afspraak

Onder voorbehoud: januari 2021 

lezing Wichard Maassen 

‘Nou gaan we ploegen’ 

(datum en tijd zie website)

Parkeren:

parkeergarage Eemplein

Museum Flehite
Flehite combineert een tentoonstelling over Bep Rietveld met werk van onze kunstenaars. 
Het maken van tekeningen hielp Bep Rietveld de oorlog te overleven. Dit inspireerde een 
aantal Ploegh-kunstenaars tot het maken van klein en intiem werk, onder het motto:
Vrijheid = Verbeelding – 16 Ploeghleden over 75 jaar Vrijheid.

26 september t/m 8 november 2020

Museum Flehite

Westsingel 50

3811 BC Amersfoort

(033) 247 11 00

www.museumflehite.nl

Open

din t/m zon 10.00 – 17.00 uur

Toegang € 12,50, 

kinderen t/m 18 jaar gratis,

Museumkaart gratis,

reserveren is noodzakelijk

Parkeren:

parkeergarages 

Stadhuisplein of St. Jorisplein


