Persbericht nabeschouwing KunstZondagVorden 9 juni 2013

KunstZondagVorden 9 juni: Vorden op de toeristische
kunstkaart gezet
  
KunstZondagVorden van 9 juni jl. heeft veel in de omgeving van Vorden
verblijvende toeristen uit het hele land een dagje intensief kunst laten beleven.
Vorden is hierdoor op de kaart gezet van een kunstminnend publiek dat
aangenaam verrast werd door de grote diversiteit en professionaliteit van de
kunstwerken op de deelnemende KZV-locaties.
Zowel lopend als fietsend en soms ook met de auto werden galeries en ateliers in
Vorden-dorp en in het buitengebied de hele dag druk bezocht.
Vooral het feit dat bijna alle kunstenaars aanwezig waren om met het publiek in
gesprek te gaan over hun inspiratiebronnen en werkwijzen en er vragen gesteld
konden worden werd door het publiek zeer gewaardeerd. Er ontstonden dan ook
boeiende gesprekken tussen bezoekers en kunstenaars/vormgevers, waardoor
velen lange tijd op één locatie verbleven om de kunst op zich in te laten werken
en ook om te genieten van de prachtige omgeving waar sculpturen en
monumentale objecten in de beeldentuinen werden geëxposeerd.
De OverzichtsTentoonstelling (OT)van alle deelnemende locaties op Dorpsstraat
9, was al een aantal weken vóór KZV geopend. Dit gaf bezoekers ruim de
gelegenheid zich vooraf te oriënteren en de route naar eigen keuze samen te
stellen. Het feit dat de meeste personen heel gericht de locaties van hun kunst
voorkeur bezoeken, onderschrijft dat de OT in een behoefte voorziet.
Dit ontlokte een van de medewerksters van de VVV de verzuchting: “Ach, waren
jullie maar de hele zomer op zaterdagmiddag geopend voor alle in kunst
geïnteresseerde toeristen”.
En aan deze wens wordt voldaan, zo hebt u wellicht al in Contact gelezen.
Vanaf zaterdag 22 juni tot en met 17 augustus heeft KZV-deelnemer Galerie De
Ezelstal een expositie ingericht op Dorpsstraat 9 met museaal werk van de
beeldend kunstenaars Gradus Verhaaf en Jan Homan. Deze expositie is in die
periode iedere zaterdag te bezoeken van 13.00 – 17.00 uur.
De volgende KunstZondagVorden wordt gehouden op 8 september 2013.
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