Mini-workshopavond 26 april 2018
Grote Zaal

Kleine Zaal

20:00
20:45

EHBO voor BDSM (Silke)

Bondage voor gevorderden (Dieter)

Een snelle basiscursus EHBO (enkel theorie). Een
paar onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:
de belangrijkste punten om thuis iemand te
verzorgen (vb. na een spel), wanneer je best naar
de dokter gaat of een ambulance belt. Het zal ook
heel kort over reanimatie gaan. Achteraf krijg je
een blaadje waar alles nog eens opstaat, dit kan je
dan in de speelkoffer steken.

Hoe improviseer je zelf tijdens bondage?
Vertrekkend van algemeen idee begin ik aan een
bondage en geef ondertussen uitleg over de
dingen waarop te letten. Via democratische
stemming vanuit het publiek wordt het een
functionele of esthetische bondage. Deze
workshop is een demo waarbij je zelf niet zal
knopen, maar is dus wel geschikt voor iedereen.

20:55
21:40

Impact play 101 (Peter)

Veiligheid en communicatie (Saar)

In deze workshop gaan we de basics van een
goed impact play spel overlopen. Welke soort pijn
brengt elk type speelgoed aan? Hoe mik je met
een flogger? Hoe kan je blauwe plekken vermijden
of juist opwekken? Enzovoort.
Een eigen flogger meebrengen is toegelaten (met
je eigen speelgoed werken is altijd het leerrijkst),
maar niet nodig.
We gaan niet op andere mensen slaan, dus in
koppels komen is niet nodig.

Hoe garandeer je veiligheid tijdens een spel? Het
is nooit enkel het gebruik van een stopwoord en
hier leer je wat dat allemaal is. We zien hoe je
tijdens een spel en verschillende situaties leert
inspelen op veiligheid. Hoe controleer je de
lichaams staat? Wat als de sub niet kan spreken?
Verschillende technieken bij zwaar spel etc.

21:50
22:35

Bondage voor beginners (Saar)

Dark Ageplay (Kyla, English)

Een workshop voor riggers én bunnies. Riggers:
Leer aan de hand van maximaal VIER KNOPEN
(en veiligheid natuurlijk) alles wat je moet weten
over de basis van en het experimenteren met
bondage. Dit is de basis waarmee je zonder
tutorials aan de slag kan gaan!
Bunnies: ook voor jullie is er heel wat info en
vaardigheden om te vergaren.

"can you show me on the doll where he touched you?"
...
"don't tell anyone...it will be our little secret"
…

Porno vinden op Tumblr (Peter)

Suspensie (Saar)

Wie aan internetporno denkt, denkt wellicht vooral
aan tube-websites (zoals pornhub/motherless/...)
waar je een videootje zoekt en nadien bekijkt.
Tumblr hanteert een heel ander pornoconcept: het
bestaat uit een onnoemelijk groot aantal
persoonlijke blogs van pornofanaten die hun
favoriete verhalen, foto's en gifs delen; en die je
naargelang interesse kan volgen of niet.
Inhoudelijk prachtig, maar Tumblr's zoekfunctie
blokkeert helaas adult content; hier bekijken we
dus hoe je er wel navigeert.
Eigen smartphone / laptop meebrengen!

Voor riggers en bunnies met ervaring, die de
volgende stap willen zetten, bied ik suspensie aan.
Wat leer je hier? We gaan bekijken wat suspensie
allemaal is, welke veiligheidsmarges je altijd moet
inbouwen in je materiaal én bondage zelf. We zien
de basisknopen om tot suspensie te komen en we
focussen overal op de veiligheid van het lichaam
in bondage.
Deze workshop is niet geschikt voor beginnende
riggers én bunnies. Een kennis en ervaring met
intermediate heavy bondage is vereist.

22:45
23:30

Welcome to dark ageplay where the more taboo a
subject is in our society, the better! In this
workshop we'll talk about what elements go into
making a successful dark ageplay scenario, how
to prepare, and discuss some safety tips for during
and after the scene.
This workshop is intended for people who already
know a bit about ageplay, and who aren't afraid to
take their imaginations to a deeper (and darker)
level.

