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KunstRonde Vecht & Plassen op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 

Overzichtsexpositie in Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7B te Nieuwersluis.  

In het historische landschap langs de Vecht en rond de Loosdrechtse Plassen zal in het 
weekend van 16 en 17 mei de bekende KunstRonde plaatsvinden. Op beide dagen is tussen 
11.00 en 17.30 uur het werk van 23 kunstenaars te bezichtigen op allerlei bijzondere locaties 
en in hun eigen ateliers. Daarnaast tonen twee galeries hun collectie. Deze unieke 
KunstRonde laat zien dat natuur en kunst hand in hand gaan. Een dagje KunstRonde nodigt 
uit om per fiets of auto een mooie route te volgen en er een bijzondere ervaring van te 
maken. Bovenal is het een uitgelezen kans om kunst aan te schaffen bij de kunstenaar zelf. 

Overzichtsexpositie 
In Fort Nieuwersluis bent u op 16 en 17 mei welkom op de overzichtsexpositie. In dit fort – 
op een centrale plaats in het gebied – is werk van alle kunstenaars samengebracht, zodat u  
handig en snel kunt kennismaken met de diversiteit van de werken en een persoonlijke 
route kunt uitstippelen. Een mooi begin van uw eigen KunstRonde! Het fort heeft bovendien 
een gezellig theetuin. 

KunstRonde 
Het gebied langs de Vecht leent zich uitstekend om te genieten van de historische 
buitenplaatsen en routes langs de Hollandse Waterlinie. Maar het is natuurlijk de combinatie 
met de kunst die u kunt bewonderen en op een aantrekkelijke manier kunt kopen, wat de 
KunstRonde uniek maakt. Om deze reden komen er kunstkenners en -liefhebbers vanuit heel 
Nederland naar de KunstRonde Vecht & Plassen. Laat u verrassen en wie weet komt u uw 
ideale kunstwerk tegen!  

In de weken voor de KunstRonde kunt u in de winkels en horecagelegenheden in de buurt 
het fraaie en handige informatieboekje van de KunstRonde gratis ophalen. De boekjes liggen 
ook bij de VVVs en in de forten en kerken langs de route. 

Praktische informatie 
Openingstijden: zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 van 11.00 tot 17.30 uur 

Overzichtsexpositie: Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7b, 3631AA Nieuwersluis 

website: www.kunstronde.nl 

Facebook: www.facebook.com/kunstronde  

Twitter en Instagram: @KunstRonde 

Contactpersoon voor de pers: Simon Hof, info@simon-hof.com, tel 0611369750 

 

De KunstRonde 2020 is mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsors en donateurs en van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht. 
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