
Persbericht	  Nabeschouwing	  KunstZondagVorden	  11	  maart	  2012	  	  

Op	  een	  mooie	  lentedag….KunstZondagVorden	  11	  maart	  2012	  
Vele	  liefhebbers	  van	  kunst	  bezoeken	  Vorden.	  

	  

Zondag	  11	  maart	  jl.,	  de	  zon	  schijnt,	  de	  KZV-‐vlaggen	  wapperen	  in	  de	  lentebries	  en	  een	  onophoudelijke	  

stroom	  publiek	  komend	  uit	  alle	  windstreken	  van	  het	  land	  	  trekt	  door	  Vorden-‐dorp	  en	  haar	  
buitengebied.	  Sommige	  bezoekers	  hebben	  al	  eerder	  deelgenomen	  aan	  deze	  kunstroute	  en	  zijn	  
nieuwsgierig	  naar	  het	  nieuwe	  werk	  van	  de	  deelnemende	  kunstenaars.	  Anderen	  komen	  voor	  een	  

eerste	  kennismaking	  met	  deze	  route	  en	  zijn	  aangenaam	  verrast	  door	  de	  kwaliteit	  en	  diversiteit	  die	  
KZV	  te	  bieden	  heeft.	  

Deze	  22ste	  KunstZondagVorden	  	  werd	  zeer	  druk	  bezocht	  en	  was	  een	  in	  alle	  opzichten	  zeer	  geslaagd	  
evenement.	  

Veel	  bezoekers	  startten	  de	  route	  bij	  de	  KZV-‐overzichtstentoonstelling	  in	  de	  ABNAMRO,	  waar	  van	  alle	  

deelnemende	  kunstenaars/vormgevers	  een	  werk	  geëxposeerd	  wordt.	  Hier	  konden	  	  schilderijen	  in	  
diverse	  technieken,	  fotografie,	  keramiek,	  glaskunst	  en	  de	  ragfijne	  draadfiguren	  van	  Roni	  Katz	  
bekeken	  worden.	  Zo	  kon	  iedereen	  zijn	  eigen	  route	  naar	  voorkeur	  	  samenstellen	  aan	  de	  hand	  van	  het	  

KZV-‐	  Infoblad.	  

Mocht	  u	  deze	  KZV-‐overzichtstentoonstelling	  gemist	  hebben,	  deze	  	  is	  nog	  tot	  en	  met	  30	  maart	  a.s.	  
tijdens	  de	  openingstijden	  van	  de	  ABNAMRO	  te	  bezoeken.	  

Op	  alle	  locaties	  ontstonden	  geanimeerde	  gesprekken	  tussen	  geïnteresseerde	  bezoekers	  en	  de	  
makers	  van	  de	  kunstwerken.	  Er	  werd	  goed	  en	  intensief	  gekeken	  en	  men	  wilde	  alles	  weten	  over	  de	  

toegepaste	  technieken	  en	  inspiratiebronnen.	  

Ook	  ontstonden	  ontroerende	  situaties:	  zoals	  de	  trouwe	  KZV-‐bezoekster	  aan	  Galerie	  De	  Ezelstal,	  die	  
de	  daar	  exposerende	  kunstenaar	  Gradus	  Verhaaf	  een	  fles	  wijn	  aanbood	  voor	  zijn	  tachtigste	  
verjaardag.	  

Bewondering	  en	  verwondering	  alom	  en	  ook	  bezoekers	  die	  besloten	  tot	  aankoop	  van	  een	  kunstwerk	  

over	  te	  gaan.	  

KZV	  is	  er	  	  wederom	  in	  geslaagd	  om	  bruggen	  te	  slaan	  tussen	  makers	  en	  beschouwers:	  om	  kunst	  
toegankelijker	  te	  maken	  voor	  een	  breder/groter	  publiek.	  Een	  laagdrempelige	  vorm	  van	  
kunsteducatie.	  

Bezoekers	  en	  kunstenaars/vormgevers	  en	  galeriehouders	  kunnen	  terug	  kijken	  op	  deze	  zeer	  

geslaagde	  KunstZondagVorden	  vol	  positieve	  indrukken	  en	  inspiratie.	  

Noteert	  u	  alvast	  in	  de	  agenda:	  KunstZondagVorden	  10	  juni	  2012	  

	  


