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KunstZondagVorden	  12	  december	  aantrekkelijk	  voor	  breed	  publiek	  

In	  een	  tijd	  van	  dreigende	  bezuinigingen	  op	  het	  gebied	  van	  kunst	  en	  cultuur	  is	  de	  organisatie	  van	  
KunstZondagVorden	  er	  voor	  de	  zeventiende	  maal	  in	  geslaagd	  om	  een	  toegankelijke	  en	  aantrekkelijke	  
kunstroute	  langs	  galeries	  en	  ateliers	  in	  Vorden	  -‐dorp	  en	  buitengebied	  te	  organiseren.	  
Bij	  maar	  liefst	  15	  deelnemers	  zal	  op	  zondag	  12	  december	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur	  de	  bekende	  KZV-‐
vlag	  vrolijk	  wapperen.	  Op	  de	  meeste	  locaties	  zullen	  de	  kunstenaars	  /	  vormgevers	  aanwezig	  zijn	  om	  
met	  het	  publiek	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  het	  getoonde	  werk.	  	  
De	  bezoeker	  wordt	  verrast	  met	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving:	  van	  
schilderijen	  en	  tekeningen	  tot	  beelden	  in	  porselein,	  brons	  en	  steen,	  van	  sieraden	  tot	  keramiek	  en	  
organische	  kunst,	  van	  fotografie	  tot	  glaskunst.	  
Het	  Info-‐blad	  met	  het	  programma	  en	  de	  plattegrond	  van	  de	  route	  is	  vanaf	  heden	  tot	  en	  met	  12	  
december	  te	  verkrijgen	  bij	  GalerieBibliotheekVorden	  en	  de	  VVV,	  beiden	  aan	  de	  Dorpsstraat	  te	  
Vorden.	  	  
	  
IN	  DE	  SCHIJNWERPER	  
Elke	  KunstZondagVorden	  staat	  één	  deelnemer	  in	  de	  schijnwerper.	  
In	  de	  donkere	  dagen	  tussen	  Sinterklaas	  en	  Kerst	  schijnt	  dit	  stralend	  licht	  op	  het	  
Heiligenbeeldenmuseum,	  Ruurloseweg	  101,	  Kranenburg.	  
Dit	  museum	  is	  gevestigd	  in	  de	  oudste	  kerk	  van	  architect	  Cuijpers:	  de	  St.	  Antonius	  van	  Paduakerk,	  de	  
perfecte	  ambiance	  om	  het	  unieke	  Kerstdiorama	  van	  Fred	  van	  der	  Zwet	  en	  Roel	  den	  Dulk	  uit	  Ferwert	  
ten	  toon	  te	  stellen.	  Meer	  dan	  1200	  figuren	  zijn	  in	  een	  prachtig	  oriëntaals	  landschap	  tot	  in	  detail	  te	  
bewonderen.	  En	  ook	  een	  unieke	  gelegenheid	  om	  de	  bijzondere	  architectuur	  van	  Cuypers	  te	  bekijken.	  
Ton	  de	  Vaal	  uit	  Houten	  vult	  met	  een	  groot	  aantal	  van	  zijn	  kerstgroepen	  de	  verlichte	  vitrines.	  
Een	  aantal	  grotere	  kerstgroepen	  van	  het	  Heiligenbeeldenmuseum	  zelf	  vult	  de	  overige	  ruimtes.	  
Hiertoe	  behoort	  de	  grote	  door	  Pierre	  Cuypers	  zelf	  vervaardigde	  kerstgroep!	  
Tijdens	  deze	  KunstZondagVorden	  kan	  het	  publiek	  Fons	  Rouwhorst	  en	  Ineke	  Heinen	  aan	  het	  werk	  zien	  
met	  het	  restaureren	  en	  schilderen	  van	  beelden	  en	  kerstgroepen.	  
	  
TWEE	  NIEUWE	  DEELNEMERS	  
Rob	  du	  Rieu,	  Hamminkweg	  9a,	  laat	  in	  zijn	  atelier	  tekeningen	  en	  acrylschilderijen	  met	  als	  thema	  
”natuur”	  zien.	  Du	  Rieu’s	  motto	  is:”energie	  uit	  de	  natuur	  inspireert”	  en	  hij	  helpt	  de	  bezoeker	  graag	  op	  
weg	  om	  deze	  verbinding	  met	  de	  elementen	  van	  de	  natuur	  te	  ervaren.	  
	  
In	  de	  “	  Ezelstal”,	  Zomervreugdweg	  2	  is	  de	  expositie	  “De	  ondeugden	  van	  Ben	  Haggeman”	  te	  zien,	  
waarmee	  de	  meer	  dan	  dertig	  jarige	  vriendschap	  met	  deze	  kunstenaar	  gevierd	  wordt.	  De	  geschilderde	  
tekeningen	  van	  gotische	  kerken	  en	  de	  zeven	  hoofdzonden(ondeugden)	  zijn	  een	  bezoekje	  meer	  dan	  
waard!	  Bovendien	  is	  Ben	  Haggeman	  zelf	  aanwezig	  om	  de	  bezoekers	  te	  verwelkomen	  en	  uitleg	  te	  
geven.	  
	  
LAATSTE	  KEER	  
GalerieBibliotheekVorden	  neemt	  op	  12	  december	  voor	  de	  laatste	  keer	  deel	  aan	  KunstZondagVorden.	  
De	  galerie	  houdt	  per	  1	  januari	  2011	  helaas	  op	  te	  bestaan.	  
De	  galerie	  was	  deelnemer	  vanaf	  de	  start	  van	  KZV	  in	  2006.	  
	  
KunstZondagVorden	  nodigt	  hierbij	  het	  publiek	  van	  harte	  uit	  voor	  een	  kunsttocht	  langs	  ateliers	  en	  
galeries	  op	  12	  december	  a.s..	  Aan	  de	  hand	  van	  het	  infoblad	  kan	  de	  bezoeker	  een	  eigen	  route	  naar	  
keuze	  samenstellen.	  Kunstenaars	  en	  galeries	  geven	  graag	  informatie	  en	  advies.	  De	  tentoongestelde	  
werken	  zijn	  bijna	  allemaal	  voor	  verkoop	  beschikbaar.	  	  
Meer	  informatie	  op:	  www.kunstzondagvorden.nl	  


