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16de	  KunstZondagVorden:”	  nazomers	  kunstgenot”	  of	  “van	  de	  regen	  in	  de	  
drup”?	  
	  
12	  september	  jl.	  werd	  de	  16de	  KunstZondagVorden	  gehouden	  en	  hoewel	  gehoopt	  was	  op	  nazomers	  
kunstgenot	  leek	  het	  eerder	  een	  verregende	  herfstdag!	  
Maar	  zoals	  de	  regen	  de	  hele	  dag	  uit	  de	  hemel	  viel,	  zo	  druppelde	  gestaag	  het	  kunstminnend	  publiek	  
uit	  binnen	  en	  buitenland	  binnen	  bij	  de	  opengestelde	  galeries,	  ateliers	  en	  het	  museum.	  
Overal	  in	  Vorden-‐dorp	  en	  buitengebied	  waren	  groepjes	  met	  paraplu	  gewapende	  mensen	  te	  zien	  die	  
met	  een	  verregend	  infoblad	  uit	  de	  auto	  sprongen	  om	  zo	  bij	  de	  locatie	  van	  hun	  keuze	  te	  komen.	  
Waar	  er	  anders	  veel	  gefietst	  wordt	  om	  de	  route	  te	  volgen	  en	  er	  dan	  soms	  grote	  afstanden	  overbrugd	  
moeten	  worden,	  nam	  men	  nu	  veelal	  de	  auto	  waardoor	  meer	  mensen	  de	  locaties	  in	  het	  buitengebied	  
bereikten.	  
Dat	  het	  deze	  natte	  dag	  ook	  Monumentendag	  was,	  had	  een	  positief	  effect	  op	  KZV.	  Sommige	  
bezoekers	  die	  eigenlijk	  van	  plan	  waren	  om	  monumenten	  in	  de	  Liemers	  of	  de	  Vordense	  kastelen	  te	  
bezoeken,	  besloten	  vanwege	  de	  natte	  weersomstandigheden	  uit	  te	  wijken	  naar	  de	  droge	  locaties	  van	  
de	  kunstroute.	  	  
En	  daar	  vielen	  zowel	  bezoekers	  als	  kunstenaars/vormgevers	  in	  een	  warm	  bad!	  Overal	  werden	  
vruchtbare	  gesprekken	  gevoerd	  over	  de	  kunstwerken	  en	  de	  werkwijzen	  en	  inspiratiebronnen	  van	  de	  
makers.	  Dit	  leidde	  veelal	  tot	  een	  wederzijds	  genoegen.	  Zo	  was	  de	  in	  GalerieBibliotheekVorden	  
exposerende	  Zutphense	  kunstenares	  aangenaam	  verrast	  door	  de	  werkelijke	  interesse	  en	  kennis	  van	  
het	  publiek.	  
En	  in	  Galerie	  Agnes	  Raben	  werd	  de	  daar	  exposerende	  kunstenaar	  geïnterviewd	  door	  een	  leerlinge	  die	  
voor	  het	  vak	  CKV	  een	  werkstuk	  over	  kunst	  maakte.	  Zij	  had	  nog	  nooit	  een	  galerie	  bezocht	  en	  kreeg	  nu	  
de	  kans	  om	  nog	  met	  de	  kunstenaar	  te	  praten	  ook!	  
Het	  moge	  duidelijk	  zijn	  dat	  ook	  deze	  16de	  KunstZondagVorden	  weer	  aan	  een	  van	  de	  belangrijkste	  
doelstellingen	  van	  de	  stichting	  KZV	  i.o.	  onder	  voorzitterschap	  van	  Will(emijn)	  Colenbrander	  heeft	  
voldaan.	  
Publiek	  en	  kunstenaars/vormgevers	  kunnen	  met	  tevredenheid	  terug	  kijken	  op	  deze	  KZV.	  
	  
De	  volgende	  KZV	  wordt	  op	  12	  december	  2010	  gehouden.	  
Zie	  ook	  de	  website:www.kunstzondagvorden.nl	  
	  


