Iconen verlenen ons toegang tot het
mysterie
van het onzichtbare.
Zij spreken tot het hart, dat op zoek is
naar God en brengen ons tot een
intiemere gemeenschap met de God
van liefde.

CURSUS origineel
ICOONSCHILDEREN

met Magister Silva Bozinova
uit Bulgarije
maandag 2 tot zaterdag
7 september 2019
in het Dienstenhuis Groenhove

WELKOM

Bosdreef, 5 8820 Torhout
Tel. 050/74 56 00
www.groenhove.net

Magister Silva Bozinova,
geboren in Bulgarije
in 1948, is internationaal
bekend als iconografe en
restauratrice.
Studeerde sociologie,
politologie en Kunstgeschiedenis van 1976
tot 1983 in Sofia.
Vele van haar werken bevinden zich in privéverzamelingen in Bulgarije,
Griekenland, Oostenrijk, Duitsland,
Frankrijk en België.
Eén van haar belangrijkste werken is
de prachtige iconostase in de kerk
“De Heilige Drievuldigheid” te Delcevo
(Bulgarije).
Ze geeft haar kennis van het origineel
icoonschilderen door onder de vorm
van cursussen.
U wordt persoonlijk en deskundig door haar
begeleid in alle stappen voor het maken en
afwerken van uw icoon:
1. Keuze maken van een motief.
2. Aanleren van de verschillende
stappen
3. Vergulden met bladgoud.
4. Afwerken met een beschermvernis.
Zowel beginnelingen als gevorderden
zijn welkom.
Voorkennis is absoluut niet nodig.
Wie reeds over materiaal beschikt kan dit
zeker meebrengen.
De lesgeefster heeft al het nodige materiaal
ter beschikking zoals penselen,
bladgoud en voorbereide icoonplanken.
Wie in stilte van deze prachtige religieuze kunst houdt, nodigen
wij uit tot het volgen

van deze 6-daagse cursus in de sfeervolle omgeving van het
Dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout,

Tel: ………………………………………

van maandagmorgen 2 september om 9u.
tot zaterdagvoormiddag 7 september 2018,
einde na het ontbijt.

Na de cursus is er een korte
wijdingsplechtigheid voorzien om de icoon te
laten zegenen.

Kostprijs van de iconencursus
aan lesgeefster (onder voorbehoud) € 200
Kostprijs per overnachting+ontbijt
meerdere nachten
€ 31,00
Per middagmaal (excl.drank) € 14,00
Per avondmaal (koffie inbegr.) € 15.00
Tas Koffie
€ 1,80
Vegetarische maaltijden zijn verkrijgbaar
op aanvraag.
Zaalgebruik, € 30/persoon
Info en inschrijving:

Cursus Icoonschilderen
Dienstenhuis Groenhove,
Bosdreef 5, 8820 Torhout.

Tel: 0032-(0)50/74 56 00
Email: groenhove@groenhove.net
Bevestiging van deelname via een emailbericht
of door invullen & opsturen
inschrijvingsformulier.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Dhr.Mevr. Zr …………………………...

Adres: ……………………………………
…………………………………………….

Schrijft in voor de cursus Icoonschilderen
van 2 tot 7 september 2019
in het Dienstenhuis Groenhove,
Torhout.
Volpension (x)
Halfpension (x)
Vegetarisch(x)
Datum: …………………………………...
Handtekening: …………………………..
Opsturen naar:
Dienstenhuis Groenhove,
Cursus icoonschilderen
Bosdreef 5, 8820 TORHOUT
(x) schrappen wat niet past

