
                                                           

                                                SaiArt Retreat 2019 

                                 

              ''All are One, be alike to everyone“ 
 

                Sai Prema (dichtbij Athene) in Griekenland 

                        26   September  -  6 Oktober 2019 

 
      „...remember, everyone is a pilgrim towards the same goal...“  Baba 

                                                

 
    Hoe kunnen we ons herinneren wie we in werkelijkheid zijn -  temidden van alle 

verscheidenheid -  en hoe uit zich dat in onze kunst?   Hoe brengen we ons ware 

wezen tot uitdrukking?  Hoe kunnen we het Goddelijke in de ander tot zijn recht laten 

komen? 
        
    Op creatieve, speelse en serieuze wijze verdiepen we ons in deze vragen en 

verwerken ze in ons werk. 

 

    Elke vorm van kunst is welkom: tekenen, schilderen, wol-, stof- of naaldkunst, 

werken met klei, beeldhouwen, dichtkunst, muziek, zang, dans, fotografie, film, 

theater, collages, landart etc. 

 

    Tijdens het retreat is er de mogelijkheid tot individueel, zowel als voor 

intercultureel, internationaal en interdisciplinair samenwerken. 

 

       Het thema van dit retreat zal verdiept worden door: 

           .   workshops / studiekringen             .   presentaties / lezingen 

           .   excursies                                           .   seva 

        

    Er zal ook gelegenheid zijn het Sathya Sai Centrum van Athene te bezoeken en 

deel te nemen aan hun Bhajandienst. 

 

    Het SaiArt Retreat wordt afgesloten met een culturele avond. We delen dan 

met de hiervoor uitgenodigde Grieken onze ervaringen en presenteren hen ons 

tijdens het retreat ontstane werk.        



        

 
 

 

    Aankomst:  donderdag 26 September (of vrijdag 27 September) 

    Vertrek:  vanaf zondagmiddag 6 Oktober, of maandag 7 Oktober. 

 

    De kosten voor logies en maaltijden bedraagt 250 Euro (indien nodig is korting 

mogelijk). Dit is inclusief transfer van en naar het vliegveld, als de aankomst- of 

vertrektijd geschikt is. De kosten worden na aankomst in Sai Prema voldaan. 

 

    Gelieve zelf het benodigde materiaal, waarmee men wil werken, mee te brengen.  

Het is niet zeker of daar alles gekocht kan worden. Bij uitzondering kan voor klei 

worden bezorgd. 

 

    Aanmelding: tot half September kunt u zich aanmelden bij Marijke Blom of 

Birgit Dietze-Mellak. 

 

  

    Voor meer informatie kunt u graag contact opnemen met: 
 

Marijke Blom                                    or:          Birgit Dietze-Mellak 

Kirrgasse 2                                                       Prottesweg 2b/5 

D 68789 St.Leon-Rot                                       A 8062 Kumberg    

 

Phone: +49-6227-545901                                Phone: +43-650-79-565-79             

Mobil:  +49-(0)1741767189 

 

E-mail: marijke.blom@web.de                        E-mail: dietze-mellak@gmx.at 

 

 

 
                                               Loving Sai Ram         
                                       Marijke Blom (Germany) 

                                    Birgit Dietze-Mellak (Austria) 

                                       Manos Karakostas (Greece) 

                                       George Bebedelis (Greece) 
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Sathya Sai International Organisation Zones 6, 7, 8  

 

 

 

 

 

 

                                                Om Sai Ram 


