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KunstZondagVorden	  

Verrassende	  kunst	  op	  verrassende	  locaties	  
Zondag	  9	  september	  2012	  hebben	  vijf	  galeries	  ,	  waarvan	  twee	  met	  beeldentuin	  en	  vier	  ateliers	  in	  

Vorden-‐	  dorp	  en	  haar	  buitengebied	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur	  	  weer	  de	  KZV-‐vlag	  gehesen	  voor	  de	  24ste	  
KunstZondagVorden.	  Gastdeelnemer	  KZV	  is	  ‘t	  	  Beeckland	  College	  met	  beeldend	  werk	  van	  o.a.	  
eindexamen	  leerlingen.	  Ook	  een	  overzichtstentoonstelling	  met	  werk	  van	  alle	  KZV-‐deelnemers	  

ontbreekt	  dit	  keer	  niet..	  

Diversiteit	  

De	  sinds	  2006	  vier	  maal	  per	  jaar	  plaatsvindende	  kunstroute	  biedt	  	  het	  publiek	  een	  grote	  diversiteit	  
aan	  abstracte	  en	  figuratieve	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving.	  Dit	  maal	  worden	  er	  foto’s,	  schilderijen	  
en	  werken	  op	  papier,	  objecten	  en	  installaties,	  beelden	  in	  brons,	  glasobjecten,	  sculpturen	  en	  klein	  

plastiek,	  sieraden	  en	  tassen	  	  getoond	  op	  verrassende	  locaties.	  

Beschouwer,	  kunstwerk	  en	  kunstenaar/vormgever	  

KunstZondagVorden	  beoogt	  bruggen	  te	  slaan	  tussen	  de	  beschouwer	  en	  het	  kunstwerk.	  Daarom	  zijn	  
de	  kunstenaars/vormgevers	  aanwezig	  om	  met	  het	  publiek	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  hun	  werkstukken,	  
hun	  inspiratiebronnen	  en	  toegepaste	  technieken.	  Op	  deze	  manier	  biedt	  KunstZondagVorden	  de	  

kijker	  handvatten	  om	  intensiever	  naar	  de	  kunstwerken	  te	  kijken.	  

Overzichtstentoonstelling	  KZV	  

Op	  het	  nieuwe	  startpunt,	  Dorpsstraat	  9,	  7251	  BA	  Vorden	  is	  een	  overzichtstentoonstelling	  te	  zien	  van	  
alle	  aan	  deze	  24ste	  KZV	  deelnemende	  kunstenaars/vormgevers.	  	  

Deze	  tentoonstelling	  is	  	  geopend	  op	  zaterdag	  1	  en	  8	  september	  van	  14.00	  tot	  17.00	  uur	  en	  op	  
KunstZondagVorden	  van	  11.00	  –	  17.00	  uur.	  

Zo	  kunt	  u	  zich	  op	  deze	  plek	  alvast	  een	  beeld	  vormen	  wat	  er	  op	  de	  diverse	  locaties	  te	  zien	  is	  en	  aan	  de	  

hand	  daarvan	  de	  route	  van	  uw	  keuze	  samenstellen.	  

Infoblad	  KZV	  

Het	  kleurrijke	  Infoblad	  met	  tekst	  en	  beeldmateriaal	  van	  alle	  deelnemende	  locaties	  en	  een	  
plattegrond	  van	  het	  gebied	  is	  vanaf	  heden	  te	  verkrijgen	  bij	  de	  VVV,	  Kerkstraat	  1b,	  Vorden	  en	  bij	  de	  
overzichtstentoonstelling,	  Dorpsstraat	  9,	  Vorden.	  Ook	  is	  het	  Infoblad	  9	  september	  a.s.	  op	  alle	  

deelnemende	  locaties	  te	  verkrijgen	  of	  te	  downloaden	  op	  www.kunstzondagvorden.nl	  

	  

	  

	  



In	  Beeld	  	  

Voor	  deze	  KunstZondagVorden	  is	  ‘t	  Beeckland,	  Ulenhof	  College	  uitgenodigd	  deel	  te	  nemen	  als	  KZV-‐	  
gast	  met	  de	  tentoonstelling	  	  “Beeldend	  Werk”	  van	  hun	  leerlingen.	  	  Voorzitter	  KZV	  Will(emijn)	  
Colenbrander	  wil	  hiermee	  een	  brug	  slaan	  tussen	  scholen	  en	  KunstZondagVorden	  en	  hen	  hiermee	  
stimuleren	  ook	  eens	  een	  bezoek	  te	  brengen	  aan	  galerie,	  atelier	  of	  beeldentuin	  in	  je	  directe	  
omgeving.	  
Op	  9	  september	  tussen	  11.00	  en	  17.00	  uur	  bent	  u	  dus	  van	  harte	  welkom	  op	  ’t	  Beeckland	  College,	  
Het	  Hoge	  41	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  	  de	  	  expositie	  	  “Beeldend	  Werk”	  van	  eind-‐examenleerlingen,	  
oud-‐leerlingen	  en	  huidige	  leerlingen.	  
	  
Docent	  kunstvakken,	  Ron	  Bastiaan	  Net,	  licht	  toe	  dat	  leerlingen	  van	  ‘t	  Beeckland	  zichtbaar	  in	  
aanraking	  komen	  met	  kunst	  	  en	  cultuur.	  Hiertoe	  volgen	  zij	  de	  vakken	  beeldende	  vorming,	  dans,	  
muziek	  en	  CKV.	  Belangrijk	  is	  dat	  de	  studenten	  leren	  vooral	  creatief/divergent	  te	  denken.	  Dit	  betekent	  
het	  zoeken	  naar	  meerdere	  opties	  voor	  de	  oplossing	  van	  een	  vraagstuk.	  Hierbij	  maken	  ze	  voor	  de	  
beeldende	  vakken	  o.a.	  gebruik	  van	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  materialen	  en	  technieken	  in	  2d	  en	  
3d..	  
De	  resultaten	  hiervan	  kunt	  u	  op	  KZV	  bekijken	  op	  t	  Beeckland	  en	  in	  de	  KZV-‐overzichtstentoonstelling.	  
	  

Alleen	  al	  KunstZondagVorden	  is	  het	  waard	  4x	  per	  jaar	  af	  te	  reizen	  naar	  Vorden.	  

www.kunstzondagvorden.nl	  


