
1  
  

Persbericht KunstZondagVorden 9 juni 2013  

KunstZondagVorden 9 juni: Kunst Beleven 
 

Zondag 9 juni a.s. hebben vier galeries, waarvan twee met beeldentuin, 
vier ateliers en de KunstZondagVordenGalerie, Dorpsstraat 9, van 11.00 
tot 17.00 uur hun deuren geopend en de KZV-vlag gehesen om u, het 
publiek, een dag intensief kunst te laten ervaren. 

De vier maal per jaar plaatsvindende kunstroute langs ateliers en galeries 
in Vorden-dorp en haar buitengebied beleeft inmiddels haar 27ste editie. 

Telkens weer slagen organisatie en deelnemende 
kunstenaars/vormgevers/fotografen en galeriehouders erin om het publiek 
te verrassen met een grote diversiteit aan hedendaagse beeldende kunst 
en vormgeving. 

Op deze KZV worden er tekeningen, schilderijen en collages, zwevende 
wand-objecten, glaskunst, monumentale beelden en sculpturen in diverse 
materialen geëxposeerd. 

Op het centrale startpunt, Dorpsstraat 9, is weer een 
overzichtstentoonstelling ingericht van alle aan deze 27ste KZV 
deelnemende kunstenaars/vormgevers. Zo kan het publiek zich vooraf een 
beeld vormen wat er op de diverse locaties te zien is en een route naar 
eigen keuze samenstellen. 

Het kleurrijke Infoblad KZV met daarop een plattegrond van de route en 
een korte, geïllustreerde beschrijving van de kunstwerken is bij de 
overzichtstentoonstelling, VVV Vorden en op de deelnemende locaties 
gratis af te halen. Ook kunt u het downloaden van 
www.kunstzondagvorden.nl 

 

In Beeld 

Op deze KZV staat het intensief kunst beleven en bekijken centraal. 
Daarom zijn op vrijwel alle locaties de kunstenaars/vormgevers aanwezig 
om met u in gesprek te gaan over hun ideeën, werkwijzen en 
inspiratiebronnen. U wordt uitgedaagd om eigen vragen te formuleren en 
daar samen met anderen antwoorden op te krijgen. Door deze uitwisseling 
van gedachten ontstaan niet alleen levendige gesprekken, maar gaat u 
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ook intensiever naar de kunstwerken kijken en krijgt u als  bezoeker meer 
kennis over kunst. Eén van de belangrijke doelstellingen van 
KunstZondagVorden. 

Wilt u kunst ervaren en beleven, kom dan zondag 9 juni naar 
KunstZondagVorden. 

U bent van harte welkom van 11.00 tot 17.00 uur. 

Wilt u zich al eerder oriënteren op wat er aan kunst te zien is op 9 juni 
a.s., bezoek dan op 1, 2 of 8 juni van 13.00 tot 17.00 uur de 
overzichtstentoonstelling, Dorpsstraat 9, Vorden. 

Voor verdere informatie: www.kunstzondagvorden.nl 

Ook kunt u ons “liken “op Facebook. 

 


