
 
 
 

KunstZondagVorden hangt de vlag uit!  
 
Op zondag 9 december a.s. wordt in Vorden (gemeente Bronckhorst in de Achterhoek) weer KunstZondag-
Vorden gehouden. KZV valt samen met de plaatselijke koopzondag. Tussen 12:00 en 17:00 uur kunt u een 
kijkje nemen in galeries, ateliers en het Museum voor Heiligenbeelden. Als centraal punt fungeert Galerie 
Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, tel. 0575 551500. Daar, en op de andere locaties, liggen informatiebladen 
met adressen en een plattegrond. De meeste locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar in het cen-
trum van Vorden. Veelal is de kunstenaar aanwezig om een nadere toelichting op het werk te geven. 
 
Op deze KunstZondagVorden hangen we voor het eerst de vlag uit. Niet alleen figuurlijk – precies een jaar 
geleden vond de eerste KZV plaats – maar ook letterlijk. U kunt alle locaties herkennen aan de vlag met het 
KZV-logo!  
 

We zetten elke KunstZondagVorden een van de deelnemers in 
de schijnwerpers. Deze keer is dat Galerie Agnes Raben, de 
oudste galerie van Vorden, vanaf 1993 gevestigd aan Nieuw-
stad 20. De galerie presenteert werk van hedendaagse beel-
dend kunstenaars en ontwerpers uit verschillende landen en 
culturen. Soms onbekend of beginnend talent maar ook gere-
nommeerde namen met nationale of zelfs internationale be-
kendheid zoals bijvoorbeeld de veelzijdige kunstenaar Arman-
do. Hij exposeerde in de galerie schilderijen en grafiek, droeg 
voor uit eigen werk en speelde viool met zijn zigeunerorkest. 
 
Op KZV van 9 december is in de galerie een solo-expositie te 
zien met recente schilderijen en tekeningen van de Nederland-
se kunstenaar Hugo Pasman. Interieurs van Romaanse kerken 
en abdijen in Zuid Frankrijk, berglandschappen in de Franse 
Alpen maar ook landschappen aan de rivier de IJssel zijn be-
langrijke inspiratiebronnen voor hem. Pasman werkt vanuit de 
herinnering. In zijn atelier komt hij tot verwerking van wat hem 
trof onder de bogen en gewelven van de eeuwenoude kerken 
of tijdens zijn wandeltochten in de ongerepte natuur. Het ga
Pasman er niet om, om een realistisch schilderij van een kerk-
interieur of landschap te maken, maar veeleer om zijn beleving
ervan te visualiseren. Pasman schildert ruimte en licht, hij 
maakt stilte hoorbaar. 
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Verder is in de galerie werk te zien van Nederlandse en Duitse ontwerpers zoals tassen van Maria Hees, 
sieraden van Herman Hermsen, Karen Kathmann, Evelyn Vanderloock en Claudia Hoppe en kandelaars van 
Bram van Gelderen.  
 
Ook is er dit keer muziek en zang tijdens KZV. Om 15:30 uur 
begint in de Christus Koning Kerk een kerstconcert met het koo
‘PetitSoli’ en Scrooge. De schraperige figuur Ebenezer Scrooge 
vertelt het klassieke verhaal ‘A Christmas Carol’ van Charles 
Dickens. Dit optreden wordt afgewisseld door christmas carols 
van het 22-koppige koor ‘PetitSoli’ uit Amersfoort. Scrooge wordt
uitgebeeld door Sjef de Jong, directeur van het bekende Dic-
kensmuseum te Bronkho
Toegang € 8,-, kinderen (12-) half geld. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal vanaf een half uur voor de voorstelling. Behoeftigen 
hebben gratis toegang. De duur van het concert is vijf kwartier, 
zonder pauze. Informatie: 0575555783 
 
Op 9 maart 2008 is de volgende KunstZondagVorden. Misschien voor uw agenda: ook op 18 mei, 7 septem-
ber en 14 december is er KZV, steeds samen met koopzondag.  
 


