Persbericht  Nabeschouwing  26ste  KunstZondagVorden  

KunstZondagVorden  10  maart  2013:  Een  Boeiend  Kijkje  Achter  De  
Schermen  
  

Zondag  10  maart  jl.  trotseerden  kunstliefhebbers  uit  de  wijde  omgeving  van  Vorden  het  gure  
winterweer  om  deel  te  nemen  aan  KunstZondagVorden;  dé  kunstroute  langs  ateliers  en  
galeries  in  Vorden-‐dorp  en  haar  buitengebied.  Dat  de  liefde  voor  de  kunst  groot  is,  moge  nog  
eens  extra  blijken  uit  het  feit  dat  ook  de  galeries  en  ateliers  in  het  buitengebied,  ondanks  het  
slechte  weer,  druk  bezocht  werden  door  een  enthousiast  publiek!  
Menigeen  bezocht  eerst  de  OverzichtsTentoonstelling,  Dorpsstraat  9,  waar  in  de  zorgvuldig  
ingerichte  expositie  werk  van  alle  deelnemende  kunstenaars  te  zien  was.  De  bezoeker  die  
niet  alle  locaties  wilde  langs  gaan  maar  een  gerichte  keuze  wilde  maken  kon  hier  zijn  route  
samenstellen.  
Aangekomen  op  de  locaties,  kon  men  zich  verdiepen  in  de  geëxposeerde  kunstwerken  en/of  
via  gesprekken  met  de  kunstenaars  meer  te  weten  komen  over  de  achtergronden  en  
technieken.    
KunstZondagVorden  wil  haar  publiek  blijven  boeien  en  scholen.  Daarom  kon  dit  keer  niet  
alleen  gekeken  worden  naar  het  eindproduct,  het  kunstwerk,  of  alleen  gespróken  worden  
over  kunst  en  het  creatieve  proces,  maar  het  publiek  werd  ook  deelgenoot  van  het  
maakproces.  Tijdens  deze  KZV  waren  nl.  op  verschillende  locaties  de  kunstenaars  aan  het  
werk.  Dit  initiatief  van  het  bestuur  werd  door  het  publiek  zeer  gewaardeerd  en  zal  zeker  een  
vervolg  krijgen.  
Dat  de  kunstbestemming  van  Dorpsstraat  9  gewaardeerd  wordt  door  dorpsgenoten,  bleek  
10  maart  jl.  ook  weer.  Een  zeer  enthousiaste  dorpsgenoot  van  de  Zutphenseweg  kwam  het  
KZV-‐bestuur  verrassen  met  spots  voor  de  KunstZondagVorden  Galerie.  Via  deze  weg  wil  het  
bestuur  hem  hiervoor  heel  hartelijk  danken!    
Publiek,  kunstenaars  en  organisatie  blikken  terug  op  een  geslaagde  dag  en  u  kunt  zich  alvast  
verheugen  op  de  volgende  KZV-‐activiteit.  
We  lichten  alvast  een  tipje  van  de  sluier:  tijdens  de  Kunst10DaagseBronckhorst  (  3  t/m  13  
mei  a.s.)  zal  in  de  KunstZondagVorden  Galerie  een  spetterende  overzichtstentoonstelling  
van  alle  KunstZondagVorden  deelnemers  te  zien  zijn.  
Houd  www.kunstzondagvorden  en  facebook  in  de  gaten  om  op  de  hoogte  te  blijven.  
  
De  volgende  KZV  wordt  op  9  juni  gehouden.  

