
Persbericht	  nabeschouwing	  KunstZondagVorden	  9	  maart	  2014	  
	  

KunstZondagVorden:	  Geen	  KZV-Overzicht,	  wel	  KZV-InZicht	  

Een	  zonnige	  en	  frisse	  blik	  op	  kunst	  
	  

De	  zondag	  9	  maart	  	  jl.	  gehouden	  KunstZondagVorden	  was	  een	  zonovergoten	  dag	  en	  direct	  
vanaf	  het	  vroege	  begin	  werd	  de	  route	  en	  het	  hele	  dorp	  overspoeld	  door	  kunstminnend	  
publiek	  vanuit	  het	  hele	  land.	  Er	  waren	  deze	  30ste	  KZV	  	  opvallend	  veel	  bezoekers	  uit	  de	  
omgeving	  van	  Arnhem,	  Nijmegen,	  Deventer	  en	  Enschede,	  maar	  ook	  velen	  uit	  het	  westen	  van	  
het	  land.	  Veel	  bezoekers	  waren	  speciaal	  voor	  deze	  KunstZondag	  naar	  Vorden	  gekomen,	  
anderen	  logeerden	  in	  de	  omgeving	  en	  genoten	  van	  de	  mooie	  fietstocht	  	  op	  weg	  naar	  de	  
volgende	  KunstZondagVorden	  locatie.	  

Wederom	  werd	  duidelijk	  dat	  het	  toegepaste	  KZV-‐concept,	  waarbij	  op	  alle	  locaties	  de	  
kunstenaar	  aanwezig	  is	  om	  met	  het	  publiek	  in	  gesprek	  te	  gaan	  en	  hen	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  
kunstwerken,	  de	  toegepaste	  technieken	  en	  de	  inspiratiebronnen,	  door	  het	  publiek	  zeer	  
gewaardeerd	  wordt.	  Soms	  denkt	  men	  alles	  gezien	  te	  hebben	  en	  komt	  men	  er	  na	  een	  gesprek	  
met	  de	  kunstenaar	  achter	  dat	  er	  nog	  een	  hele	  wereld	  te	  ontdekken	  valt.	  Men	  gaat	  echt	  met	  
andere	  ogen	  kijken	  en	  menigeen	  maakte	  opnieuw	  een	  rondje	  langs	  de	  kunstwerken.	  
Anderen	  gingen	  met	  een	  heel	  hebberige	  blik	  kijken,	  zoals	  ze	  zelf	  zeiden,	  wat	  tot	  aankoop	  van	  
kunstwerken	  leidde.	  

Het	  stralende	  voorjaarsweer	  speelde	  zeker	  een	  rol	  in	  het	  overweldigende	  bezoekersaantal,	  
zowel	  in	  Vorden-‐dorp	  als	  in	  het	  buitengebied.	  Velen	  fietsten	  of	  wandelden	  naar	  de	  in	  het	  
buitengebied	  gelegen	  locaties,	  waar	  genoten	  werd	  van	  o.a.	  de	  museale	  kunst	  in	  De	  Ezelstal,	  
de	  collages	  in	  het	  atelier	  van	  Riet	  Rexwinkel	  maar	  ook	  van	  de	  oeroude	  tuin	  bij	  haar	  atelier.	  

Daar	  KZV	  op	  dit	  moment	  niet	  beschikt	  over	  een	  vaste	  locatie	  om	  een	  
overzichtstentoonstelling	  van	  alle	  KZV-‐deelnemers	  te	  organiseren	  was	  het	  voor	  het	  publiek	  
soms	  wat	  lastiger	  om	  de	  locaties	  te	  vinden	  en	  een	  KZV-‐Infoblad	  te	  bemachtigen.	  Ook	  de	  VVV	  
bleek	  gesloten.	  	  Gelukkig	  was	  er	  veel	  kunstminnend	  publiek	  op	  de	  route	  zodat	  er	  altijd	  
iemand	  was	  om	  even	  de	  weg	  te	  wijzen.	  De	  organisatie	  beraadt	  zich	  over	  een	  oplossing	  voor	  
de	  volgende	  KunstZondagVorden	  die	  op	  8	  juni	  a.s.	  plaatsvindt.	  	  Zet	  deze	  datum	  alvast	  in	  uw	  
agenda,	  evenals	  31	  mei	  a.s.	  .	  KunstZondagVorden	  neemt	  dan	  deel	  aan	  het	  evenement	  
VanVordenVoorVorden	  met	  een	  KZV-‐etalageroute	  in	  Vorden-‐dorp.	  

	  


