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KunstZondagVorden	  9	  september:	  Publiek	  enthousiast	  over	  de	  kunst	  
en	  de	  nieuwe	  tentoonstellingsplek.	  
	  

Op	  de	  zonovergoten	  zondag	  van	  9	  september	  jl.	  vond	  voor	  de	  24ste	  maal	  
KunstZondagVorden	  plaats.	  

Voor	  een	  breed	  publiek	  een	  uitgelezen	  dag	  om	  erop	  uit	  te	  trekken	  en	  veelal	  fietsend	  of	  
lopend	  van	  deze	  verrassende	  kunstroute	  te	  genieten.	  

De	  overzichtstentoonstelling	  op	  de	  nieuwe	  locatie,	  Dorpsstraat	  9,	  werd	  zeer	  druk	  bezocht	  
door:	  nieuwsgierig	  geïnteresseerde	  Vordenaren,	  die	  wel	  eens	  wilden	  weten	  wat	  St.	  KZV	  i.o.	  
allemaal	  van	  plan	  is;	  door	  belangstellende	  buren	  die	  blij	  zijn	  met	  de	  nieuwe	  bestemming	  van	  
dit	  al	  jaren	  leegstaande	  pand	  en	  door	  kunstgeïnteresseerd	  publiek	  uit	  de	  Achterhoek	  en	  
andere	  delen	  van	  het	  land.	  Allen	  waren	  blij	  verrast	  en	  enthousiast	  over	  de	  daar	  
tentoongestelde	  kunst,	  over	  de	  verscheidenheid	  en	  kwaliteit.	  Eén	  bezoekster	  was	  zelfs	  zo	  
enthousiast	  dat	  ze	  voor	  de	  toekomst	  haar	  hulp	  aanbood	  aan	  KZV!	  Café	  De	  Slof	  deelde	  gratis	  
koffiebonnen	  uit	  aan	  de	  bezoekers	  van	  de	  overzichtstentoonstelling	  en	  Bakker	  Joop	  bood	  
zijn	  burenhulp	  aan.	  Ook	  Bloemisterij	  Halfman	  kwam	  een	  kijkje	  nemen	  bij	  de	  nieuwe	  
overburen.	  

	  

De	  overzichtstentoonstelling	  KZV,	  waar	  van	  elke	  deelnemer	  één	  werk	  te	  zien	  is,	  wordt	  zeer	  
gewaardeerd	  door	  het	  publiek,	  omdat	  men	  dan	  nog	  gerichter	  een	  keus	  kan	  maken	  welke	  
locaties	  men	  als	  eerste	  wil	  bezoeken.	  Op	  deze	  zonnige	  zondag	  waren	  er	  ook	  bezoekers	  die	  
hun	  keuze	  juist	  op	  de	  galeries,	  ateliers	  en	  beeldentuinen	  in	  het	  buitengebied	  lieten	  vallen.	  
Anderen	  kozen	  voor	  de	  wandelroute	  door	  het	  dorp	  waar	  atelier-‐	  en	  galeriebezoek	  
afgewisseld	  kon	  worden	  met	  een	  drankje	  op	  een	  van	  de	  vele	  terrassen.	  Ook	  was	  er	  publiek	  
voor	  wie	  het	  bezoek	  aan	  de	  overzichtstentoonstelling	  al	  voldoende	  was	  vanwege	  de	  grote	  
diversiteit	  aan	  werken	  die	  hier	  getoond	  worden.	  

Op	  alle	  locaties	  ontstonden	  geanimeerde	  gesprekken	  tussen	  publiek,	  
kunstenaars/vormgevers	  en	  galeriehouders.	  Men	  was	  zeer	  geïnteresseerd	  in	  het	  
maakproces	  en	  de	  inspiratiebronnen	  van	  de	  kunstenaar	  en	  op	  sommige	  plekken	  resulteerde	  
dit	  in	  de	  aankoop	  van	  een	  kunstwerk.	  

Ditmaal	  was	  het	  Beeckland	  College	  gastdeelnemer-‐KZV.	  Zowel	  in	  de	  
overzichtstentoonstelling	  als	  op	  het	  Beeckland	  College	  zelf	  werd	  werk	  van	  examenleerlingen,	  
oud-‐leerlingen	  en	  huidige	  leerlingen	  geëxposeerd.	  	  



Dit	  resulteerde	  niet	  alleen	  in	  grote	  interesse	  van	  ouders,	  medeleerlingen	  en	  kunstminnend	  
publiek.	  Ook	  werden	  de	  eerste	  bruggen	  geslagen	  tussen	  voortgezet	  onderwijs	  en	  een	  van	  de	  
KZV-‐galeries,	  De	  Burgerij.	  Mogelijkheden	  werden	  uitgewisseld	  en	  betrokkenen	  gaan	  nu	  
nadenken	  over	  de	  uitwerking	  hiervan.	  Wij	  houden	  u	  op	  de	  hoogte!	  

Ook	  is	  er	  overleg	  tussen	  docent	  beeldende	  vorming,	  Ron	  Bastiaan	  Net	  van	  t	  Beeckland	  en	  St.	  
KZV	  i.o.	  over	  het	  opknappen	  van	  het	  pand	  Dorpsstraat	  9.	  Zoals	  bezoekers	  waarschijnlijk	  wel	  
opgemerkt	  hebben,	  moet	  de	  ruimte	  nog	  wat	  opgeknapt	  worden.	  Leerlingen	  van	  het	  
Beeckland	  zullen	  hier,	  na	  beëindiging	  van	  deze	  expositie,	  mee	  aan	  de	  slag	  gaan	  onder	  
begeleiding	  van	  hun	  docent.	  

OVERZICHTSTENTOONSTELLING	  KZV,	  DORPSSTRAAT	  9,	  VERLENGD:	  

Vanwege	  het	  enthousiasme	  van	  het	  publiek	  en	  om	  hen	  die	  nog	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  waren	  
de	  tentoonstelling	  te	  bezoeken	  alsnog	  een	  kans	  te	  bieden,	  heeft	  St.	  KZV	  i.o.	  besloten	  de	  
periode	  van	  de	  overzichtstentoonstelling	  te	  verlengen.	  

Tot	  en	  met	  zondag	  30	  september	  is	  de	  overzichtstentoonstelling	  KZV,	  Dorpsstraat	  9,	  
zaterdags	  en	  zondags	  van	  14.00	  tot	  17.00	  uur	  geopend.	  Van	  harte	  welkom!	  

KZV	  heeft	  nu	  ook	  een	  pagina	  op	  Facebook!	  Dus	  ook	  daar	  kunt	  u	  KZV	  “liken”.	  

	  

	  

	  


