Vlag uit voor KunstZondagVorden werpt vruchten af
Ruim tweehonderd kunstliefhebbers bezochten zondag
9 december – informatieblad met plattegrond in de
hand – ateliers en galeries van Vorden. Voor bezoekers én atelier/galeriehouders was deze vijfde kunstzondag een topdag. Het weer zat mee en voor de eerste maal wapperde de vlag op de diverse locaties. Dit
bleek een goed hulpmiddel te zijn om het gewenste
adres te vinden. Ook door toevoeging van beeldmateriaal aan de vormgeving van het informatieblad kon het
publiek bewuster een keuze maken uit de veertien
deelnemende locaties.
We kijken als organisatie met veel genoegen terug op het afgelopen jaar. Op zondag 10 december
2006 gingen in Vorden voor het eerst de deuren van galeries en ateliers op dezelfde dag open. Tien
tot twintig bezoekers per locatie was het resultaat; daar waren we toen al heel blij mee. Nu, precies
een jaar later, mogen we ons verheugen in een bezoekersaantal van gemiddeld zestig met uitschieters van over de honderd per locatie.
Enkele reacties van deelnemers:
Organic Move: Bij ons was het gezellig druk soms te druk ten opzichte van de oppervlakte.
Galerie Bibliotheek Vorden: 167 bezoekers, ook veel uit omliggende plaatsen; zij ervaren Vorden als
een ‘kunstminded dorp’ en genoten van het werk van de exposerende vormgevers.
Atelier GeWOONKUNST: heel positief, echte kunstliefhebbers, prima sfeer.
Atelier Aaf Renkema, bezoekers zijn belangstellend.
Atelier Tim Hinterding: ik kreeg leuke reacties op mijn werk en heb veel vragen beantwoord.
Galerie Agnes Raben: de galerie stond deze keer in de schijnwerper en trok zeer veel
publiek. De exposerende kunstenaar Hugo Pasman kreeg veel respons op zijn schilderijen en er was
veel belangstelling voor de sieraden en tassen van de verschillende vormgevers.
kunstenaar Hugo Pasman was tevreden en kreeg veel respons op zijn werk
Atelier Lineke Rekers: men was onder de indruk van haar portretkunst.
Galerij Amare: veel mensen uit Vorden, kunstenares Petra was zeer tevreden met de ondervonden
belangstelling.
Atelier Hemel en Aarde: Ik heb ongeveer 14 bezoekers geteld . Ik heb leuke gesprekken kunnen hebben met de bezoekers die er waren. Ik heb zelfs nog een beeld verkocht en een aanmelding voor mijn
cursus. Al met al ben ik dus heel tevreden over mijn eerste kunstzondag.
Beeldentuin 15a: KZV 9 december op locatie Dorpsstraat 22 was voor 15a een succesvolle dag.
Josta producties: Koor “PetitSoli” én Scrooge werden in de Christus Koning kerk door het (weinige!)
publiek enthousiast ontvangen. TV Ideaal zendt het concert gedurende de maand december in gedeeltes uit.
Voor 2008 staat er weer viermaal een KunstZondagVorden gepland. Noteer vast in uw agenda:
9 maart, 18 mei, 7 september en 7 december, op alle dagen tevens koopzondag. Kijk ook eens op de
webstek van KZV: www.kunstzondagvorden.nl

