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KZV  8  SEPTEMBER:    met  special  KUNST  OVER    KOFFIE  
Een  week  voor  dat  KZV  plaatsvond  waren  alle  KZV-‐deelnemers  met  partners  en  gasten  door  het  KZV-‐
bestuur  uitgenodigd  voor  een  intieme  meeting  op  KunstZondagVorden-‐locatie  Dorpsstraat  9  om,  
omgeven  door  kunst,  kennis  te  maken  met  gastkunstenaar  Aukje  Simone  van  Rossum  en  te  genieten  
van  het  fantastische  optreden  van  gitarist/componist  en  zangeres  Cyril  en  Tatum  Whistler.  In  haar  
welkomstwoord    stelde  voorzitter  Will(emijn)  Colenbrander  een  aantal  vragen  aan  de  orde  te  weten  :  
“we  kijken,  maar  z  i  e  n  we  ook?  we  luisteren  maar  h  o  r  e  n  we  ook?  we  proeven,  maar  hebben  we  
ook  s  m  a  a  k  ervaringen?  Om  dit  te  testen,”  zo  sprak  zei  “  laten  we  ons  vanavond  letterlijk  en  
figuurlijk  voeden  door  deze  3  jonge  kunstenaars  “!    
  
Deze  meeting  was  de  opmaat  naar  een  zeer  succesvolle  KunstZondagVorden  van  8  september  jl.    die  
door  een  groot  ,  zeer  enthousiast  en  geïnteresseerd  publiek  bezocht  werd.  
Dorpsgenoten,  publiek  uit  de  Achterhoek  en  uit  heel  Nederland  ,  ja  zelfs  uit  het  buitenland  liepen  en  
fietsten  op  8  september  jl.  de  kunstroute  naar  ateliers,  galeries  en  beeldentuinen  in  Vorden-‐dorp  en  
haar  buitengebied  en  uitten  hun  waardering  voor  het  door  KZV  ontwikkelde  concept  waarbij  
kwaliteit  en  kleinschaligheid  speerpunten  zijn.  
Velen  togen  eerst  naar  het  startpunt,  de  KunstZondagVorden-‐locatie  op  Dorpsstraat  9,  om  zich  daar  
te  oriënteren    en  te  laten  informeren  over  wat  men  kon  verwachten  op  de  diverse  locaties.  Het  
publiek  waardeert  deze  mogelijkheid  zeer  en  geeft  aan  dat  hierdoor  beeldende  kunst  ook  
toegankelijker  wordt.  De  ervaring  leert  ook,  en  dat  is  wat  KZV  stimuleert,  dat  als  men  écht  wil  kijken  
en  in  gesprek  wil  gaan  met  de  kunstenaars/vormgevers  men  hiervoor  de  tijd  moet  nemen.  En  dat  
deed  het  publiek!    
Gastkunstenaar  Aukje  Simone  van  Rossum,  die  op  Dorpsstraat  9  een  aparte  ruimte  had  ingericht,  
vertelde  het  publiek  in  geuren  en  kleuren  over  haar  expositie  Kunst  over  Koffie.  Daarna,  geassisteerd  
door  haar  broer  Jelle  eveneens  barista,  demonstreerde  zij  het  zetten  van  “slowcoffee”  en  werden  de  
smaakzintuigen  van  het  publiek  geprikkeld.  Een  groot  succes!  
Hierna  ging  het  publiek  op  pad  en  werden  ateliers,  galeries  en  beeldentuinen  bezocht.  Op  alle  
locaties  ontstonden  levendige  en  ook  serieuze  gesprekken  tussen  kunstenaars/vormgevers  en  
publiek  over  de  werkwijzen  en  inspiratiebronnen  van  de  kunstenaars.  In  de  ateliers  waren  
kunstenaars  aan  het  werk,  waardoor  het  publiek  deelgenoot  werd  van  het  creatief  proces  en  uitleg  
kreeg  over  de  diverse  gebruikte  technieken.  
Kunstenaars,  vormgevers,  galeriehouders  en  publiek  kunnen  terug  kijken  op  een  zeer  geslaagde  dag  
en  zich  alvast  voorbereiden  op  de  volgende  KZV  die  8  december  2013  plaatsvindt.  Zet  die  datum  
alvast  in  uw  agenda!  
www.kunstzondagvorden.nl  

