
Persbericht	  23ste	  KunstZondagVorden	  

KunstZondagVorden	  10	  juni	  2012:	  Kijken	  en	  Zien	  
Zondag	  10	  juni	  2012	  hebben	  vijf	  ateliers	  en	  vier	  galeries	  (waarvan	  2	  met	  beeldentuin)	  in	  Vorden-‐	  
dorp	  en	  haar	  buitengebied	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur	  de	  vlag	  gehesen	  voor	  de	  23ste	  
KunstZondagVorden.	  Ook	  de	  overzichtstentoonstelling	  KZV	  in	  ABN	  AMRO	  is	  op	  10	  juni	  a.s.	  te	  

bezichtigen.	  Op	  deze	  zomerse	  KZV	  kan	  het	  publiek	  genieten	  van	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving	  op	  
verrassende	  binnen-‐	  	  en	  buitenlocaties	  .	  Verschillende	  galeries	  in	  het	  buitengebied	  hebben	  dan	  nl.	  
hun	  beeldentuin	  opengesteld.	  

Diversiteit	  

De	  sinds	  2006	  vier	  maal	  per	  jaar	  plaatsvindende	  kunstroute	  biedt	  het	  publiek	  een	  grote	  diversiteit	  

aan	  abstracte	  en	  figuratieve	  beeldende	  kunst.	  Dit	  maal	  worden	  er	  foto’s,	  schilderijen	  en	  werken	  op	  
papier,	  objecten	  en	  installaties,	  beelden	  in	  brons	  en	  was,	  glasobjecten,	  sculpturen	  en	  klein	  plastiek	  
getoond	  op	  unieke	  locaties.	  

Beschouwer,	  kunstwerk	  en	  kunstenaar/vormgever	  

KunstZondagVorden	  beoogt	  bruggen	  te	  slaan	  tussen	  de	  beschouwer	  en	  het	  kunstwerk.	  Daarom	  zijn	  

de	  kunstenaars/vormgevers	  aanwezig	  om	  met	  het	  publiek	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  hun	  werkstukken,	  
hun	  inspiratiebronnen	  en	  toegepaste	  technieken.	  Op	  deze	  manier	  probeert	  KunstZondagVorden	  de	  
kijker	  handvatten	  te	  bieden	  om	  intensiever	  naar	  de	  kunstwerken	  te	  kijken	  en	  zo	  meer	  te	  gaan	  zien.	  

Overzichtstentoonstelling	  KZV	  

Op	  het	  startpunt,	  de	  ABNAMRO,	  Raadhuisstraat	  1,	  is	  van	  1	  juni	  tot	  29	  juni	  a.s.	  een	  

overzichtstentoonstelling	  te	  zien	  van	  alle	  aan	  deze	  23ste	  KZV	  deelnemende	  kunstenaars/vormgevers.	  
Hier	  kunt	  u	  zich	  alvast	  een	  beeld	  vormen	  wat	  er	  tijdens	  KunstZondagVorden	  op	  de	  verschillende	  
locaties	  te	  zien	  is	  en	  zo	  uw	  eigen	  kunstroute	  samenstellen.	  

Infoblad	  KZV	  

Het	  kleurrijke	  Infoblad	  met	  tekst	  en	  beeldmateriaal	  van	  alle	  deelnemende	  locaties	  en	  een	  

plattegrond	  van	  het	  gebied	  is	  vanaf	  heden	  te	  verkrijgen	  bij	  de	  ABNAMRO,	  Raadhuisstraat	  1	  en	  de	  
VVV,	  Kerkstraat	  1b,	  Vorden.	  Ook	  is	  het	  Infoblad	  10	  juni	  a.s.	  op	  alle	  deelnemende	  locaties	  te	  
verkrijgen	  of	  te	  downloaden	  op	  www.kunstzondagvorden.nl	  

In	  Beeld	  	  

KunstZondagVorden	  wil	  In	  Beeld	  brengen	  dat	  Kijken	  en	  Zien	  twee	  belangrijke	  onderwerpen	  zijn	  bij	  

het	  bezoeken	  van	  ateliers,	  galeries	  en	  beeldentuinen	  tijdens	  KunstZondagVorden.	  

Neem	  de	  tijd	  voor	  KunstZondagVorden	  en	  laat	  u	  tijdens	  uw	  	  wandel-‐	  en/of	  fietstocht	  ook	  verrassen	  
door	  Beeld	  In	  de	  openbare	  Ruimte	  van	  Vorden	  zoals	  De	  Zaaddoos,	  Rollend	  Paard,	  Stoeiende	  Kleuters	  
etc..	  	  

Van	  harte	  welkom	  op	  KunstZondagVorden	  van	  10	  juni	  2012!	  www.kunstzondagvorden.nl	  


