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KunstZondagVorden 8 juni: Kunst die raakt en vragen oproept! 
 
KunstZondagVorden, de viermaal per jaar plaatsvindende route langs 
ateliers en galeries in Vorden-centrum en haar buitengebied, op iedere 2e 
zondag van de derde maand, viel ditmaal op 1e Pinksterdag. Bestuur en 
KZV-deelnemers waren benieuwd of het stralende weer en alle kunst-
activiteiten die de week voorafgaand aan KZV al hadden plaatsgevonden, 
het kunstminnend publiek er niet van zouden weerhouden wederom op 
pad te gaan om de blikverruimende kunst in de KZV-ateliers, -galeries en 
–beeldentuinen te bekijken. Bij navraag onder de KZV-deelnemers werd al 
snel duidelijk dat KunstZondagVorden staat als een huis! Onder het 
publiek waren behalve de kunstgeïnteresseerde KZV-bezoekers  ditmaal 
ook veel vakantiegangers, die blij verrast waren met de kwaliteit en de 
gevarieerdheid van de geboden kunst. Ook de bereidheid en 
toegankelijkheid van de kunstenaars/vormgevers/fotografen en 
galeriehouders om met het publiek van gedachten te wisselen over de 
werkwijzen en inspiratiebronnen van de diverse kunstenaars was voor 
menigeen een eye-opener. En tevens aanleiding om met een nieuwe blik 
naar de werken te kijken en op andere aspecten van de kunstwerken in te 
zoemen dan alleen maar mooi en lelijk. Behalve tot geanimeerde en 
serieuze gesprekken, leidde dit op diverse locaties ook tot aankoop van 
een kunstwerk. 
Velen genoten, behalve van de kunst en de gesprekken, ook van de 
prachtige locaties. Met name de galeries in het buitengebied, zoals o.a. 
15a Galerie en Beeldentuin en De Ezelstal,  werden al vroeg in de ochtend 
door velen bezocht. 
Ook het atelier van de nieuwe KZV-deelneemster, goudsmid Iris te 
Dorsthorst, kreeg veel belangstellende bezoekers. Behalve met de 
prachtige collectie sierraden werd het publiek hier ook verwelkomd met 
een speciaal welkomstdrankje, een gebaar dat door velen zeer 
gewaardeerd werd.  
 
KZV-bestuur en –deelnemers blikken terug op een zeer geslaagde en 
intense KunstZondagVorden waaraan de KZV-Etalageroute, die plaatsvond 
van 23 mei t/m 9 juni, zeer zeker een positieve bijdrage geleverd heeft. 
Met dank aan alle deelnemende winkeliers.  
 
De volgende KZV vindt plaats op 14 september 2014. Zet u de datum vast 
in de agenda? 
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