
KunstZondagVorden	  

Kijkje	  Achter	  De	  Schermen	  
Zondag	  10	  maart	  2013	  hebben	  vier	  ateliers	  en	  vier	  galeries	  	  in	  Vorden-‐	  dorp	  en	  haar	  buitengebied	  en	  het	  Startpunt	  
KZV	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur	  de	  KZV-‐vlag	  gehesen	  voor	  de	  26ste	  KunstZondagVorden.	  

OverzichtsTentoonstelling	  KZV	  

Op	  het	  Startpunt	  KZV,	  Dorpsstraat	  9,	  	  is	  een	  OverzichtsTentoonstelling	  te	  zien	  van	  alle	  aan	  deze	  26ste	  KZV	  deelnemende	  

kunstenaars/vormgevers.	  Deze	  OT	  	  is	  reeds	  geopend	  op	  zaterdag	  2	  en	  9	  maart	  en	  	  zondag	  3	  maart	  van	  13.00	  tot	  17.00	  
uur.	  Zo	  kunt	  u	  alvast	  vooruitblikken	  wat	  er	  op	  de	  diverse	  locaties	  te	  zien	  is	  en	  aan	  de	  hand	  daarvan	  de	  kunstroute	  van	  
uw	  keuze	  samenstellen.	  	  Op	  KunstZondagVorden	  zelf	  is	  de	  OT	  geopend	  van	  11.00	  -‐	  17.00	  uur.	  	  

Diversiteit	  

De	  sinds	  2006	  vier	  maal	  per	  jaar	  plaatsvindende	  kunstroute	  biedt	  het	  publiek	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  abstracte	  en	  

figuratieve	  hedendaagse	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving.	  Dit	  maal	  worden	  er	  foto’s,	  schilderijen	  ,	  werken	  op	  papier,	  
objecten	  in	  diverse	  materialen,	  glaskunst,	  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	  u	  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.	  

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	  Vorden,	  Kerkstraat	  1b	  en	  bij	  de	  OverzichtsTentoonstelling	  KZV,	  Dorpsstraat	  9.	  

Ook	  is	  het	  Infoblad	  10	  maart	  a.s.	  op	  alle	  deelnemende	  locaties	  te	  verkrijgen	  of	  te	  downloaden	  op	  
www.kunstzondagvorden.nl	  

In	  Beeld	  	  	  

In	  de	  deelnemende	  ateliers	  krijgt	  	  u	  een	  kijkje	  achter	  de	  schermen.	  De	  plek	  waar	  de	  kunstenaar	  werkt	  is	  op	  KZV	  vaak	  

omgetoverd	  tot	  expositieruimte.	  Dit	  keer	  kunt	  u	  in	  de	  ateliers	  	  de	  kunstenaars	  ook	  aan	  het	  werk	  	  zien.	  Op	  deze	  manier	  
maakt	  u	  als	  bezoeker	  een	  deel	  van	  de	  tot	  stand	  koming	  van	  een	  kunstwerk,	  een	  deel	  van	  het	  creatieve	  proces	  mee.	  Nu	  
eens	  niet	  alleen	  door	  er	  met	  de	  kunstenaar	  over	  te	  praten,	  	  maar	  ook	  door	  hem/haar	  aan	  het	  werk	  te	  zien	  met	  de	  

daarbij	  behorende	  materialen	  en	  gereedschappen.	  Een	  intiem	  moment	  in	  de	  persoonlijke	  werkruimte	  van	  de	  
kunstenaar.	  Recentelijk	  zijn	  twee	  van	  de	  aan	  KZV	  deelnemende	  galeries	  toegelaten	  tot	  de	  Mondriaan	  Kunst	  Koop	  
regeling.	  Galeries	  die	  zich	  voor	  de	  regeling	  aanmelden	  worden	  door	  het	  Mondriaan	  Fonds	  geselecteerd	  op	  basis	  van	  

professionaliteit	  en	  kwaliteit	  van	  hun	  tentoonstellingsprogramma.	  	  

Kunstenaars,	  galeriehouders	  en	  bestuur	  KZV	  heten	  u	  graag	  van	  harte	  welkom	  op	  KZV.	  

Like	  ons	  op	  Facebook.	  


