CURSUS ICOONSCHILDEREN
26 september t.e.m. 1 oktober 2022
in Diocesaan Dienstenhuis Groenhove Torhout
Magister Silva Bozinova, geboren in Bulgarije in 1948, is
internationaal bekend als iconografe en restauratrice. Ze studeerde
sociologie, politicologie en kunstgeschiedenis van 1976-1983 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.
2.
3.
4.

Keuze maken van een motief
Aanleren van de verschillende stappen
Vergulden met bladgoud
Afwerken met een beschermvernis

Zowel beginnelingen als gevorderden zijn welkom, voorkennis is absoluut niet nodig. De
lesgeefster heeft al het nodige materiaal ter beschikking (penselen, bladgoud en
voorbereide icoonplanken). Wie reeds over materiaal beschikt kan dit zeker
meebrengen.
Wie in stilte van deze prachtige religieuze kunst houdt, nodigen wij uit tot het volgen
van deze vijfdaagse cursus in de sfeervolle omgeving van het
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout
van maandagmorgen 26 september om 9.00u., tot zaterdagvoormiddag 1 oktober
2022, einde na het ontbijt. Na het ontbijt is er een korte wijdingsplechtigheid
voorzien om de icoon te laten zegenen.

Kostprijs
Verblijf
Volpension met
aankomst op
zondagavond 25/9 en
vertrek op 1/10 na het
ontbijt
Volpension met
aankomst op
maandagochtend 26/9 en
vertrek op 1/10 na het
ontbijt
Halfpension met
aankomst op
maandagochtend 26/9

Inbegrepen
Overnachting, ontbijt,
koffie/thee/water tijdens
de voor- en namiddag,
warm middagmaal, koud
avondmaal*
Overnachting, ontbijt,
koffie/thee/water tijdens
de voor- en namiddag,
warm middagmaal, koud
avondmaal*
Koffie/thee/water tijdens
de voor- en namiddag,
warm middagmaal*

Prijs
€ 460,00
+ € 200,00 (= kostprijs
lesgeefster, bij aankomst
cash aan haar te betalen)
€ 410,00
+ € 200,00 (= kostprijs
lesgeefster, bij aankomst
cash aan haar te betalen)
€ 165,00
+ € 200,00 (= kostprijs
lesgeefster, bij aankomst
cash aan haar te betalen)

(*U kunt ’s middags en ’s avonds ook andere dranken dan water verkrijgen, ter plaatse te betalen. Het is
niet toegelaten om voeding of drank van buitenaf mee te brengen.)

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor deze cursus via e-mail naar groenhove@groenhove.net.
Graag volgende zaken vermelden: naam, adres, telefoonnummer, soort verblijf
(volpension met aankomst op zondagavond of maandagochtend, of halfpension).
Deelname is enkel mogelijk bij voorafbetaling. Wij ontvangen uw betaling graag ten
laatste op 26 augustus 2022 op rekeningnummer BE72 4738 3593 2116 van Virgo
Fidelis vzw.
Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigingsbericht van uw inschrijving hebt
ontvangen en de kostprijs is overgeschreven.
Voor meer informatie: groenhove@groenhove.net, 050/74 56 00 of
www.groenhove.net.

