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KunstZondagVorden  8  september:  met  o.a.  Kunst  over  Koffie    
  
Zondag  8  september  vindt  van  11.00  tot  17.00  uur  KunstZondagVorden  plaats.  Een  sinds  2006  vier  
maal  per  jaar  georganiseerde  kunstroute  langs  ateliers  en  galeries  in  Vorden-‐dorp  en  het  
buitengebied.  Op  vrijwel  alle  locaties  zijn  de  kunstenaars/vormgevers  aanwezig  om  met  u,  het  
publiek,  in  gesprek  te  gaan  over  hun  inspiratiebronnen  en  u  kennis  te  laten  maken  met  het  creatieve  
proces  door  u  een  kijkje  te  geven  in  hun  atelier.    
Er  wordt  een  grote  diversiteit  aan  hedendaagse  beeldende  kunst  en  vormgeving  getoond:  
schilderijen  in  diverse  technieken,  etsen  en  tekeningen,  fotografie,  textiel-‐  en  glaskunst,  
monumentale  beelden,  sculpturen  en  objecten  in  brons,  keramiek,  cortenstaal  en  steen.    
Vijf  galeries,  drie  met  beeldentuin,  vier  ateliers  en  de  KZV-‐  locatie,  Dorpsstraat  9,  hebben  de  KZV-‐vlag  
gehesen  en  hun  deuren  geopend  om  het  kunstminnend  publiek  welkom  te  heten.  Als  u  nog  nooit  
over  de  drempel  van  een  atelier  of  galerie  gestapt  bent,  wordt  u  ditmaal  speciaal  uitgenodigd  om  te  
komen  genieten  van  Kunst  over  Koffie  van  gastkunstenaar  Aukje  Simone  van  Rossum  op  het  centrale  
startpunt  Dorpsstraat  9.  
Hier  is  ook  een  OT  (OverzichtsTentoonstelling)  ingericht  van  alle  aan  deze  28ste  KZV  deelnemende  
kunstenaars/vormgevers.  Zo  kunt  u  zich  vooraf  een  beeld  vormen  wat  er  op  de  diverse  locaties  te  
zien  is,  eventuele  vragen  stellen  en  een  route  naar  eigen  keuze  samenstellen.  
Het  kleurrijke  Infoblad  KZV  met  daarop  een  plattegrond  van  de  route  en  een  korte,  geïllustreerde  
beschrijving  van  de  kunstwerken  is  bij  de  OT,  VVV  Vorden  en  op  de  deelnemende  locaties  gratis  af  te  
halen.  Ook  kunt  u  het  downloaden  van  www.kunstzondagvorden.nl  

In  Beeld  
Op  KZV-‐locatie,  Dorpsstraat  9,  is  een  aparte  ruimte  met  Kunst  over  Koffie  ingericht  door  
gastkunstenaar  Aukje  Simone  van  Rossum,  tot  2009  inwoonster  van  Vorden.  
Achtergrondinformatie  
Aukje  van  Rossum  (Ursem,  1991)  is  fotografe  en  barista  en  vierdejaars  studente  aan  de  Willem  de  
Kooning  Academie,  richting  Lifestyle  and  Design  in  Rotterdam.  Haar  studie  is  een  soort  visuele  
antropologie,  waarmee  ze  naar  (sub)culturen  en  trends  kijkt.  Fotografie  is  het  beeldend  medium  
waarmee  ze  u  deze  (sub)culturen  wil  laten  zien,  op  een  documentaire  maar  ook  op  een  gestileerde,  
esthetische  manier.  Ze  heeft  inmiddels  zo'n  vier  jaar  ervaring  als  barista  bij  gespecialiseerde  
bedrijven  en  geeft  met  het  project  DisCoffeery  een  eigen  invulling  aan  haar  passie  voor  koffie  en  de  
koffiecultuur.  In  november  reist  ze  met  haar  ouders  en  broer  (eveneens  barista)  naar  Colombia,  op  
zoek  naar  de  roots  van  de  Colombiaanse  koffie.  
  

Koffie,  we  drinken  het  iedere  dag,  thuis,  op  het  werk  en  in  restaurants.  Met  een  gemiddelde  van  3,5  
kopje  per  dag  zijn  wij  Nederlanders  een  echt  koffieland.  Maar  wat  schuilt  er  nog  meer  achter  dat  
zwarte  bakkie  troost?  Van  het  branden  van  de  koffie  tot  het  drinken  ervan,  tijdens  de  expositie  zal  
elk  aspect  van  koffie  beeldend  aan  bod  komen.  Vanuit  haar  eigen  ervaring  als  barista  legt  Aukje  
Simone  van  Rossum  de  koffiecultuur  in  beelden  vast  en  zal  ze  u  hierover  ook  met  veel  passie  
vertellen.  "Goeie  koffie  hoeft  niet  uit  een  duur  apparaat  te  komen.  Sterker  nog,  in  mijn  ogen  wordt  
de  lekkerste  koffie  nog  steeds  met  de  hand  gezet."  Hiermee  speelt  zij  in  op  een  trend  die  in  steden  
als  Londen,  Berlijn,  New  York  en  Amsterdam  al  groot  is,  namelijk  het  zetten  van  'slowcoffee'.  Aukje  
toont  op    KZV-‐locatie  Dorpsstraat  9  haar  foto-‐expositie  Kunst  over  Koffie,  met  uiteraard,  koffie  als  
inspiratiebron.  Daarnaast  zal  zij  ook  uw  smaakzintuigen  prikkelen.    
Kom  kijken,  kom  proeven.  
  Openingstijden  OT  (OverzichtsTentoonstelling):    
24,25,31  augustus,  1,7  september  van  13.00  tot  17.00  uur    
KunstZondagVorden:  8  september  van  11.00  tot  17.00  uur  en  evt.  op  afspraak.  Neem  hiervoor  
contact  op  met  voorzitter  St.KZV  i.o.  Will(emijn)  Colenbrander  
Van  harte  welkom!  

