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KunstZondagVorden	  8	  maart:	  Verrassende	  Kunst	  Ontmoetingen	  

KunstZondagVorden	  8	  maart	  werd	  gehouden	  op	  de	  eerste	  échte	  warme	  voorjaarsdag	  van	  het	  jaar.	  En	  

dat	  was	  best	  wel	  even	  spannend.	  	  Nodigt	  het	  stralende	  zonnetje	  mensen	  uit	  om	  op	  pad	  te	  gaan	  en	  
kunst	  te	  bekijken	  of	  kiest	  men	  voor	  de	  natuur?	  Altijd	  weer	  een	  spanningsveld.	  De	  organisatie	  en	  
deelnemers	  van	  KZV	  konden	  opgelucht	  adem	  halen,	  want	  rond	  het	  middaguur	  had	  een	  groot	  publiek	  

haar	  keuze	  gemaakt.	  Men	  stapte	  massaal	  op	  de	  fiets	  richting	  Vorden-‐centrum	  en	  naar	  het	  
buitengebied.	  De	  hele	  dag	  zag	  je	  in	  Vorden	  en	  omgeving	  veel	  publiek	  met	  het	  KZV-‐Infoblad	  
rondlopen,	  met	  elkaar	  pratend	  en	  elkaar	  attenderend	  op	  de	  verrassende	  kunst	  die	  er	  op	  de	  diverse	  

locaties	  te	  zien	  was.	  Kunst	  verbindt!	  	  

Zo	  kwamen	  zelfs	  Vordenaren,	  ná	  bijna	  tien	  jaar,	  tot	  de	  ontdekking	  dat	  er	  in	  hun	  eigen	  dorp	  zo’n	  
interessante	  kunstroute	  is!	  	  

Behalve	  publiek	  uit	  de	  directe	  omgeving	  van	  Vorden	  en	  uit	  de	  Achterhoek	  waren	  er	  verrassend	  veel	  
bezoekers	  elders	  uit	  het	  land.	  Sommigen	  maakten	  gebruik	  van	  een	  goedkoop	  treinkaartje,	  raakten	  in	  

Zutphen	  verzeild,	  vonden	  daar	  het	  KZV-‐Infoblad,	  wat	  hen	  nieuwsgierig	  maakte	  en	  er	  voor	  zorgde	  dat	  
ze	  doorreisden	  naar	  Vorden!	  Anderen	  waren	  op	  familiebezoek	  of	  logeerden	  op	  een	  van	  de	  campings.	  
De	  hele	  dag	  druppelden	  en	  stroomden	  de	  bezoekers	  binnen	  in	  de	  ateliers	  en	  galeries,	  waar	  ze	  

hartelijk	  ontvangen	  werden	  door	  de	  aanwezige	  kunstenaars/vormgevers/fotografen	  en	  
galeriehouders.	  Er	  waren	  verrassend	  open	  gesprekken	  over	  de	  inspiratiebronnen	  van	  de	  kunstenaars	  
en	  de	  door	  hen	  toegepaste	  technieken.	  	  Menigeen	  nam	  de	  tijd	  om	  uitgebreid	  naar	  de	  kunstwerken	  te	  

kijken	  en	  zich	  te	  verdiepen	  in	  het	  kunstwerk.	  Een	  van	  de	  belangrijke	  doelstellingen	  van	  
KunstZondagVorden.	  Soms	  mondde	  dit	  ook	  uit	  in	  de	  aankoop	  van	  een	  kunstwerk.	  	  

Publiek,	  kunstenaars/vormgevers	  en	  het	  KZV-‐bestuur	  kijken	  zeer	  tevreden	  terug	  op	  een	  verrassende	  
en	  inspirerende	  dag	  met	  boeiende	  kunst	  en	  een	  geïnteresseerd,	  nieuwsgierig	  publiek.	  	  

	  Zet	  u	  7	  juni	  a.s.	  alvast	  in	  uw	  agenda,	  want	  dan	  vindt	  de	  volgende	  KunstZondagVorden	  plaats!	  

www.kunstzondagvorden.nl	  


