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KunstZondagVorden 14 september: NaZomerKunst
Zondag 14 september is het alweer de 32ste editie van
KunstZondagVorden. Deze vier maal per jaar georganiseerde kunstroute
langs ateliers en galeries in Vorden centrum en haar buitengebied voelt
als vertrouwd thuiskomen na een lange zomervakantie of mogelijk, voor
de nog aanwezige vakantiegangers, als een nazomerse vakantie ervaring.
Van 11.00 tot 17.00 uur hebben vijf ateliers en vier galeries, waaronder
enkelen met beeldentuin, hun deuren geopend en de KZV-vlag gehesen
om u, het publiek, welkom te heten. Op vrijwel alle locaties zijn de
kunstenaars/vormgevers/fotografen aanwezig om met u van gedachten te
wisselen over hun inspiratiebronnen, het creatieve proces en de door hen
toegepaste technieken.
Het kleurrijke KZV Infoblad met daarop een korte beschrijving wat er op
de verschillende locaties te zien is en een plattegrond, waarop ook de
route naar het buitengebied duidelijk is aangegeven, is vanaf heden af te
halen bij VVV Vorden, Kerkstraat 1B en bij de galeries in het dorp.
Hiermee kunt u zich vast een beeld vormen wat er die zondag op alle
verschillende locaties te zien zal zijn en zo uw eigen route langs ateliers
en galeries samenstellen. Ook op www.kunstzondagvorden.nl vindt u deze
informatie.
Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor een grote diversiteit aan hedendaagse
beeldende kunst en vormgeving. Schilderijen en tekeningen in diverse
technieken, fotografie, sculpturen en objecten in verschillende materialen
en formaten, sieraden en glaskunst, zowel abstract als figuratief, worden
op de deelnemende locaties voor u geëxposeerd.
In Beeld
Ditmaal wordt u uitgenodigd om, geïnspireerd door een lange zomer, uw
vakantieherinneringen terug te vinden in een van de geëxposeerde
werken. Er zijn tal van mogelijkheden, of u nu oude kerkjes bezocht hebt
in Frankrijk, of van een stralende zomerdag in eigen omgeving hebt
genoten. Laat u hierbij inspireren door de vormen en kleuren, waar uw
blik op valt.
Bestuur en KZV-deelnemers heten u graag van harte welkom op KZV 14
september a.s.
www.kunstzondagvorden.nl

