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KunstZondagVorden	  8	  december:	  KZV	  houdt	  kunst	  ALTIJD	  bereikbaar	  
	  

Zondag	  8	  december	  2013	  is	  het	  weer	  KunstZondagVorden.	  De	  vier	  maal	  per	  jaar	  gehouden	  
route	  langs	  ateliers	  en	  galeries	  in	  Vorden-‐dorp	  en	  het	  buitengebied	  beleeft	  inmiddels	  haar	  
29ste	  editie!	  Een	  kunstroute	  die	  staat	  als	  een	  huis.	  Van	  11.00	  tot	  17.00	  uur	  hebben	  vier	  
galeries	  en	  zes	  ateliers	  hun	  deuren	  geopend	  om	  u	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  beeldende	  
kunst	  en	  vormgeving.	  

Op	  het	  centrale	  startpunt,	  KunstZondagVorden	  locatie	  Dorpsstraat	  9	  ,	  is	  een	  
overzichtstentoonstelling	  ingericht	  met	  werk	  van	  alle	  deelnemende	  kunstenaars.	  Op	  deze	  
manier	  kan	  het	  publiek	  zich	  vooraf	  oriënteren	  en	  een	  gerichte	  keuze	  maken	  welke	  locaties	  
men	  wil	  bezoeken.	  Ook	  is	  hier	  het	  kleurrijke	  Infoblad	  met	  daarop	  een	  plattegrond	  van	  de	  
route	  en	  informatie	  over	  de	  deelnemende	  kunstenaars	  af	  te	  halen.	  Het	  Infoblad	  is	  vanaf	  
heden	  ook	  op	  te	  halen	  bij	  de	  VVV,	  Kerkstraat	  Vorden	  en	  op	  KZV	  8	  december	  ook	  bij	  alle	  
deelnemende	  locaties.	  Hier	  wapperen	  dan	  ook	  de	  KZV	  vlaggen.	  

Wat	  is	  er	  te	  zien?	  

Er	  wordt	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  hedendaagse	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving	  geboden	  
van	  schilderijen	  en	  tekeningen	  in	  diverse	  technieken	  tot	  fotografie,	  van	  sculpturen	  en	  
objecten	  tot	  sieraden	  en	  glaskunst.	  

In	  Beeld	  

In	  deze	  tijden	  van	  grote	  veranderingen	  in	  het	  centrum	  van	  Vorden	  wil	  het	  bestuur	  van	  St.	  
KZV	  i.o.	  in	  beeld	  brengen	  dat	  KZV	  kunst	  ALTIJD	  bereikbaar	  houdt.	  Door	  de	  aanwezigheid	  van	  
de	  kunstenaars	  op	  vrijwel	  alle	  locaties	  wordt	  het	  publiek	  de	  gelegenheid	  geboden	  met	  de	  
kunstenaars/vormgevers/fotografen	  in	  gesprek	  te	  gaan	  en	  zo	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  over	  
de	  ideeën	  en	  tot	  standkoming	  van	  de	  kunstwerken.	  Zo	  krijgt	  u	  als	  bezoeker	  ook	  inzicht	  	  in	  
het	  creatief	  proces	  achter	  de	  werken.	  Op	  deze	  manier	  blijft	  of	  wordt	  kunst	  ALTIJD	  bereikbaar	  
voor	  IEDEREEN.	  Een	  prettige	  manier	  van	  kennismaken	  zowel	  voor	  publiek	  dat	  al	  bekend	  is	  
met	  kunst	  als	  voor	  degenen	  die	  nog	  nooit	  over	  de	  drempel	  van	  een	  galerie	  of	  atelier	  gestapt	  
zijn	  en	  nu	  toch	  die	  stap	  maken.	  Dankzij	  KZV	  blijft	  kunst	  ALTIJD	  binnen	  uw	  bereik!	  

Kunstenaars/vormgevers/fotografen	  en	  galeriehouders	  heten	  u	  van	  harte	  welkom	  op	  8	  
december	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur!	  

De	  Overzichtstentoonstelling,op	  KunstZondagVorden	  locatie	  Dorpsstraat	  9	  is	  geopend	  op:	  

23,24,30	  november,	  1,7	  december	  van	  13.00	  tot	  17.00	  uur	  en	  op	  KunstZondagVorden	  8	  
december	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur.	  


