BIODINAMIČNI PREPARATI VČERAJ, DANES IN JUTRI
Seminar z Jean-Michel Florinom
Združenje Demeter Slovenija v sodelovanju z Zvezo biodinamikov Slovenije in
Sekcijo za kmetijstvo v Dornachu organizira dvodnevni seminar z g. Jean-Michel
Florinom.
Jean-Michel Florin je vodja Sekcije za kmetijstvo v Dornachu v Švici, koordinator
Zveze biodinamikov v Franciji, soorganizator dvoletnega študija biodinamičnega
kmetovanja v Franciji, predvsem pa vodi mnoge tečaje in seminarje za kmete in
učitelje po celem svetu.
Temelj biodinamičnega načina kmetovanja je podal dr. R. Steiner na Kmetijskem
tečaju leta 1924. V njem je natančno opisal pripravo, uporabo in pomen
biodinamičnih preparatov. Ker so preparati osnova biodinamičnega načina
kmetovanja in vrtnarjenja, jih bomo podrobno obravnavali v teoriji in praksi z
opazovanjem živali in rastlin na Demeter kmetiji Videmšek. Predstavljena bodo
tudi najnovejša spoznanja, ki so plod triletnih raziskovanj v okviru študije
'Izdelava biodinamičnih preparatov po svetu' Sekcije za kmetijstvo.

OSNOVNA ŠOLA DOB, Šolska ulica 7, 1233 Dob pri Domžalah
Petek, 18. november 2016: 15.00–21.00
Sobota, 19. november 2016: 9.00–19.00

Oba dneva druženja bosta prevajana v slovenščino.

Ker je število mest omejeno, zbiramo prijave na: andreja.videmsek@gmail.com
ali maja@gaiamaia.com do zapolnitve prostih mest. Prijave so obvezujoče.
Ob prijavi sporočite:
ime in priimek, email naslov in telefonsko številko

Prispevek za seminar znaša 65 eur, ki ga po potrjeni prijavi in najkasneje do
15. 11. 2016 poravnate Združenju Demeter Slovenija na TRR: SI56 6100 0001
0390 890, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Imetnik računa: Združenje
Demeter Slovenija, Volčji grad 40, 6223 Komen.

Obstaja možnost prenočitve v hostlu 'Hiša na travniku'(Ljubljanska cesta 1, Dob),
ki je le 300 m oddaljeno od lokacije predavanj. Za informacije in rezervacije
nočitev

se

obrnite

neposredno

na

ponudnika

prek

spletne

strani:

www.hisanatravniku.si/hostel ali na telefon 031 318 552.

Veselimo se ponovnega snidenja in Vas vljudno vabimo!

Združenje Demeter Slovenija
Predsednik: Sergij Stancich

*Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe urnika programa.

