Persbericht

“Over Zien”

overzichtstentoonstelling 15e KunstZondagVorden

Van 4 t/m 13 juni 2010 organiseert KunstZondagVorden in Galerie
Agnes Raben te Vorden de overzichtstentoonstelling “Over Zien”.
Vrijdag 4 juni a.s. om 20.00 uur wordt deze
overzichtstentoonstelling in aanwezigheid van alle KZV‐deelnemers
geopend.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
“Over Zien” is een overzichtstentoonstelling van alle deelnemers aan deze vijftiende
KunstZondagVorden die op zondag 13 juni a.s. van 11.00 tot 17.00 uur plaats vindt in Vorden‐dorp en
buitengebied.
“Een lustrum dat gevierd moet worden” vond de organisatie van KZV.
Het volgende oogpunt was: ”Hoe kunnen we het kunstminnende publiek deze mijlpaal laten mee
vieren?”
Gezien de positieve reacties van het publiek op de eerste overzichtstentoonstelling “Zie door
“bomen” het bos weer” tijdens KunstZondagVorden van 13 december 2009 werd besloten ook
ditmaal een overzichtstentoonstelling op een centrale plek te organiseren, zodat de
bezoeker/geïnteresseerde een eerste indruk krijgt wat er tijdens KZV van 13 juni te zien is.
Zo kunt u alvast kennismaken met het werk van de deelnemende kunstenaars om vervolgens een
gerichte keuze te maken welke KZV‐locaties u wilt bezoeken om hier oog in oog te staan en in
gesprek te gaan met de maker en uitgebreider kennis te maken met zijn/haar werk.
Galerie Agnes Raben heeft voor deze overzichtstentoonstelling haar prachtige locatie beschikbaar
gesteld en daar kunt u zich laten verrassen door de originele en smaakvolle wijze waarop de
kunstwerken van de KZV‐deelnemers gepresenteerd worden.
Hoe? Dat mag u zelf komen zien!
We kunnen wel vast verklappen dat u uw oog kunt laten vallen op een grote diversiteit aan kunst:
van 3d‐design en vormgeving tot animatiefilms, van abstracte schilderijen tot portretten in olieverf,
van organische kunst tot glasfusing, van keramische objecten en sculpturen/klein plastiek in
brons/metaal en steen tot fotografie.
Galerie Agnes Raben is geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Website: www.kunstzondagvorden.nl

