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Persbericht KunstZondagVorden 10 en 11 december 2011  

KunstZondagVorden 10 en 11 december: luisterrijk lustrumweekend 
 

KunstZondagVorden zet haar eerste lustrum luister bij met een verrassend programma op 9, 10 en 

11 december. Vrijdag 9 december van 17.00 tot 19.00 uur wordt het weekend feestelijk ingeluid bij 

de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1, Vorden. Zaterdag 10 en zondag 11 december zijn vijf galeries en 

acht ateliers in Vorden dorp en het buitengebied geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tevens wordt er 

kunst in de openbare ruimte van Vorden-dorp geëxposeerd. 

De lustrumtentoonstelling bij ABNAMRO waar werk wordt geëxposeerd van alle KZV-deelnemers is 

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend.  

Sinds december 2006 organiseert St.KunstZondagVorden i.o. vier keer per jaar een kunstroute langs 

ateliers en galeries in Vorden-dorp en haar buitengebied. Doel: beeldende kunst en vormgeving 

toegankelijk maken voor een breed publiek. En met succes! 

KunstZondagVorden biedt een grote diversiteit aan hedendaagse beeldende kunst en vormgeving: 

van abstracte en figuratieve schilderijen en tekeningen tot beelden in brons, steen en hout, van 

organische en geometrische sculpturen tot fotografie en sieraden en van glaskunst en keramiek tot 

speelse objecten in diverse materialen. 

Het kleurrijke Info blad met korte beschrijving en afbeelding van elke locatie en op de achterzijde het 

lustrumprogramma en een plattegrond van het gebied, kan vanaf heden bij de ABNAMRO 

(Raadhuisstraat 1, Vorden), de VVV en bibliotheek beiden aan de Dorpsstraat, worden afgehaald. 

Ook is dit op 10 en 11 december op elke locatie te verkrijgen of te downloaden op 

www.kunstzondagvorden.nl 

De route is verder te herkennen aan de KunstZondagVorden-vlag die op alle locaties wappert. 

LUSTRUMPROGRAMMA 

Vrijdag 9 december bent u vanaf 17.00 uur van harte welkom bij de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1, 

Vorden, waar het programma feestelijk en luisterrijk geopend zal worden met een performance van 

de bekende dichter/schrijver A.L. Snijders, die u zal verrassen met zijn kijk op de geëxposeerde kunst. 

Tijdens het heffen van het glas kunt u de lustrumtentoonstelling bekijken waar werk van alle aan 

deze KZV deelnemende kunstenaars gepresenteerd wordt. De 

kunstenaars/vormgevers/galeriehouders zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. Uiteraard kan 

ook worden gesproken over de mogelijkheden van het aankopen van een kunstwerk of het geven 

van een opdracht. 

Tegelijk met deze lustrumtentoonstelling die van 2 december tot en met 6 januari 2012 gehouden 

wordt, worden de inwoners van Vorden en liefhebbers van beeldende kunst en vormgeving verrast 

met kunst in de openbare ruimte. In het centrum van Vorden exposeert beeldend kunstenaar Floris 
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Brasser monumentale objecten. Beelden die de zintuigen prikkelen en uitnodigen tot interactie. 

www.florisbrasser.com 

 

Zaterdag 10 december bent u vanaf 11 uur van harte welkom op alle locaties en vanaf 13 uur bij het 

startpunt de lustrumtentoonstelling. Misschien hebt u vrijdag al kijkend en pratend bij deze 

tentoonstelling alvast uw eigen route samengesteld langs de locaties waar uw belangstelling naar 

uitgaat. 

Redt u het niet om alle locaties op één dag te bezoeken, dan boekt u een overnachting in het ook 

cultuurhistorisch rijke Vorden en vervolgt u op zondag 11 december vanaf 11 uur uw route langs de 

ateliers en galeries. Een bezoek aan de lustrumtentoonstelling in ABNAMRO is dan zeker weer de 

moeite waard, ook als u deze tentoonstelling al bezocht hebt, want dan is hier Dichter Û met 

Afhaalpoëzie aanwezig. 

Afhaalpoëzie is de afhaalchinees voor gedichten. Bezoekers van de afhaalpoëziekiosk maken hun 

keuze uit het gedichtenmenu van Dichter Û, die de gekozen gedichten vanuit het afhaalloket aan hen 

voordraagt. Voor de kinderen is er een kindergedichtenmenu. Tegen een kleine meerprijs krijgen de 

bezoekers hun gekozen gedichten ingepakt mee naar huis. www.afhaalpoëzie.nl 

NIEUWE DEELNEMER 

Dit lustrumweekend doet Riet Rexwinkel als nieuwe deelnemer mee. In haar atelier aan de 

Wilmerinkweg 4 exposeert zij haar schilderijen. De oorsprong van Riets meest recente schilderijen 

ligt in het werken met stukken gescheurd papier als ondergrond, om daar al schilderend een nieuw 

beeld van te maken. Met deze collagetechniek heeft zij een manier gevonden om wat voor haar 

belangrijk is, vorm te geven. Het resultaat prikkelt de fantasie van de kijker! 

Het feestelijke lustrumprogramma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Bronckhorst, 

Cultuurfonds Vorden, ABNAMRO, Weulen Kranenbarg, Hotel Bakker en Welkoop Vorden. 

Van harte welkom op 9, 10 en 11 december! 

www.kunstzondagvorden.nl 
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