
Persbericht na KunstZondagVorden 6 september 2009 

 

Duitsers , Denen en Hollanders op 12de KunstZondagVorden met internationale allure 

 

Zondag 6 september vond een internationaal gezelschap haar weg naar de op deze 12de 

KunstZonDagVorden ge-opende galeries en ateliers. 

Naast de vaste bezoekers  uit de regio aan KZV waren er opvallend veel nieuwe bezoekers uit 

andere delen van het land, zoals  Drenthe , Noord Holland en Brabant. 

Daar er ditmaal een Deense beeldhouwster exposeerde in Galerie  & Beeldentuin 15a en negen 

designers van de Fachhochschule Düsseldorf bij Galerie Agnes Raben , waren er veel bezoekers uit 

Denemarken en Duitsland en ook zij vonden hun weg langs de deelnemende  galeries en ateliers. 

Allen waren zeer ge-interesseerd in de geboden kunst en de werkwijze en ideeën van de 

kunstenaars. Er ontstonden  levendige gesprekken tussen kunstenaars , galeriehouders en bezoekers. 

Gelukkig beheerste iedereen voldoende Duits en Engels om dit niet op een Babylonische 

spraakverwarring te laten uitlopen ! 

Zo kon aan de belangrijkste doelstelling van KZV worden voldaan : het contact tussen maker en 

kijker bevorderen om zo een brug te slaan naar de kunstwerken. Er werd zelfs een brug geslagen 

door Europa : deze KZV bracht een internationaal gezelschap met internationale kunst en 

vormgeving in contact. 

De bezoekers waren ook aangenaam verrast door de prestaties en producten van  leerlingen van het 

Beeckland  College die exposeerden in GalerieBibliotheekVorden . En op de andere deelnemende 

locaties werd men ontvangen met nieuw en verfrissend werk van de vertrouwde deelnemende 

kunstenaars. 

Bezoekers , kunstenaars en galeries genoten van deze twaalfde KZV en verheugen zich alvast op de 

dertiende ! 

 

De 13de KZV vindt plaats op 13 december 2009. 

Zie verder de website : www.kunstzondagvorden.nl 

 

Het bestuur van KZV nodigt belangstellende professionele beeldend kunstenaars/vormgevers uit 

Vorden en het buitengebied uit zich voor deelname te melden bij de voorzitter KZV Will(emijn) 

Colenbrander , telefoonnummer 0575-552297 

 

 

http://www.kunstzondagvorden.nl/

