Het is weer KunstZondagVorden
Viermaal per jaar zijn in Vorden alle ateliers, galeries en het museum open. Zondag 14 december is dat voor
de negende keer. Dat betekent dat de eerste KunstZondagVorden (KZV) in december 2006 werd gehouden.
Waar blijft de tijd! De meeste deelnemers vindt u in het centrum van Vorden, de overige - maar zeker niet de
minste - bevinden zich in het buitengebied, maar altijd binnen de oude gemeentegrens. De deuren gaan open
om 11:00 uur en blijven open tot 17:00 uur. Sinds december 2007 zijn de deelnemers herkenbaar aan de
KZV-vlag.
Zowel bij het VVV Vorden als GalerieBibliotheekVorden ligt op dit moment al een flinke stapel informatiebladen (in kleur!) klaar, waarop alle
deelnemers kort worden beschreven en een plattegrond u de weg wijst.
Ook kunt u zich nu al informeren via de website
www.kunstzondagvorden.nl. Op KZV is het VVV open tussen 12:00 en
16:00 uur; het fungeert als centraal punt voor de kunstzondag, samen
met de BibliotheekVorden die ook als galerie deelneemt.
De KZV-organisatie verwelkomt dit keer maar liefst drie nieuwe deelnemers: Roelien de Lange met schilderijen en textielkunstwerken, Mary
Quarles van Ufford met glasobjecten en galerie A-quadraat, onze
nieuwste galerie met een breed repertoire. Verder reikt het kunstaanbod
van animatiefilm tot foto, van potloodtekening tot olieverfschilderij, van
beeld tot kerststal, van keramiek tot organisch object. In de ateliers
wordt uitleg gegeven over gebruikte technieken, in enkele galeries zijn
kunstenaars aanwezig om hun werk toe te lichten.
In de schijnwerper
In de schijnwerper staat deze keer galerie ‘de Wehme’. In 2001 is de
galerie in het verzorgingshuis van die naam opgezet door Absie Bokkers en twee jaar later overgenomen door Riet Lenselink. De bewoners
vinden de exposities prachtig: elke drie maanden afwisselend schilderijen en foto’s. Het mag van alles zijn. Mensen uit Vorden en omgeving
die willen exposeren, zijn van harte welkom. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met 0314 357450. Momenteel hangt er werk van Hilda
Leuverink-Haselberg en Joke Stomps.
Hilda begon met gedetailleerd aquarelleren in 1997. Na het volgen van
vele cursussen en workshops gebruikt zij verschillende technieken en
materialen. Zij probeert een onderwerp te vangen in licht en kleur en
vindt het spannend om in verschillende stijlen te werken. Daardoor is
een schilderij nooit in één keer klaar. Zij toont schilderijen in aquarel,
acryl en potlood.
Joke heeft ruim 40 jaar met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt.
Maar verre reizen en vooral het vastleggen van de bezochte plekken op
de gevoelige plaat was haar grote passie. Zij werkt volkomen autodidactisch. Tibet en Afrika zijn haar favoriete landen, waar ze in de tent bij
de bevolking op afgelegen plaatsen kon komen. “Als je mensen met
respect benadert, verander je al snel van toerist in één van hen en zonder problemen mag je dan fotograferen. Graag neem ik u mee om in
verwondering te genieten van mijn reisimpressies.”
De volgende KunstZondagVorden kunt u verwachten op 8 maart 2009.

