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KunstZondagVorden	  13	  maart:	  OVERWELDIGEND!!!	   	  

Er	  zijn	  maar	  weinig	  woorden	  nodig	  om	  de	  op	  13	  maart	  jl.	  gehouden	  KunstZondagVorden	  te	  
beschrijven.	  “Overweldigend”	  is	  het	  woord	  dat	  als	  eerste	  bij	  alle	  deelnemers	  opkomt.	  

Vanaf	  11	  uur	  ’s	  morgens	  tot	  ruim	  17	  uur	  ’s	  middags	  trok	  een	  onafgebroken	  stroom	  
bezoekers	  als	  een	  lang	  lint	  door	  Vorden-‐dorp	  en	  buitengebied.	  Ja,	  het	  lint	  werd	  dit	  maal	  
duidelijk	  doorgetrokken	  naar	  de	  locaties	  buiten	  het	  centrum,	  naar	  o.a.	  het	  atelier	  van	  
beeldend	  kunstenaar	  Sebastiaan	  Brinkhorst	  die	  dit	  maal	  in	  de	  Schijnwerper	  stond,	  maar	  ook	  
De	  Ezelstal	  aan	  de	  Zomervreugdweg	  werd	  verrast	  door	  een	  onverwacht	  groot	  aantal	  
geïnteresseerde	  bezoekers.	  

Het	  uitgelezen	  voorjaarsweer	  speelde	  hierbij	  zeker	  een	  rol,	  maar	  doorslaggevend	  blijft	  het	  
feit	  dat	  de	  trouwe	  bezoekers	  steeds	  beter	  de	  weg	  naar	  de	  wat	  verder	  weg	  gelegen	  locaties	  
weten	  te	  vinden	  en	  dat	  KZV	  nieuwe	  bezoekers	  blijft	  trekken.	  

En	  deze	  bezoekers	  kwamen	  uit	  alle	  richtingen	  en	  windstreken;	  men	  had	  echt	  zin	  om	  van	  het	  
voorjaar	  te	  profiteren,	  er	  op	  uit	  te	  gaan	  en	  zich	  te	  laten	  verrassen	  door	  beeldende	  kunst	  en	  
vormgeving.	  Hele	  families	  trokken	  er	  op	  uit;	  er	  waren	  zelfs	  kleinkinderen	  die	  hun	  oma’s	  
wisten	  mee	  te	  tronen	  naar	  de	  kunsten!	  	  

De	  op	  de	  locaties	  aanwezige	  kunstenaars	  waren	  ook	  aangenaam	  verrast	  door	  het	  in	  groten	  
getale	  toegestroomde	  publiek	  dat	  een	  warme	  belangstelling	  toonde	  voor	  de	  gepresenteerde	  
werken	  en	  werkwijzen	  van	  de	  kunstenaars.	  Er	  ontstonden	  geanimeerde	  gesprekken	  tussen	  
kunstenaars	  en	  publiek,	  waarmee	  een	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  Stichting	  KZV	  i.o.	  :	  het	  
toegankelijker	  maken	  van	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving	  voor	  een	  groter/breder	  publiek	  
ruimschoots	  gehaald	  werd.	  

Behalve	  deze	  gesprekken	  leverde	  de	  dag	  nog	  meer	  op:	  op	  verschillende	  locaties	  werd	  flink	  
verkocht	  en	  werden	  contacten	  gelegd	  voor	  de	  toekomst.	  Kortom,	  een	  vruchtbare	  dag	  voor	  
zowel	  het	  publiek,	  dat	  van	  hun	  nieuwe	  aanwinst	  kan	  genieten	  als	  voor	  de	  kunstenaars,	  die	  
door	  deze	  waardering	  nu	  nog	  gemotiveerder	  verder	  gaan.	  

De	  volgende	  KunstZondagVorden	  wordt	  gehouden	  op	  12	  juni	  a.s.	  

Zet	  deze	  datum	  alvast	  in	  uw	  agenda	  en	  vergeet	  vooral	  niet	  om	  regelmatig	  eens	  binnen	  te	  
lopen	  bij	  de	  ABNAMRO	  aan	  de	  Raadhuisstraat	  te	  Vorden,	  waar	  nu	  nog	  een	  expositie	  te	  zien	  
is	  van	  een	  aantal	  deelnemers	  aan	  deze	  overweldigende	  KZV.	  Een	  nieuwe	  expositie	  voor	  deze	  
locatie	  is	  al	  in	  voorbereiding	  bij	  het	  bestuur	  van	  KZV.	  

www.kunstzondagvorden.nl	  


