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19.15
19.45

BDSM 101
Wat is BDSM? Is BDSM voor mij? Hoe begin
je aan BDSM? Een introductie tot BDSM voor
nieuwkomers in BDSM en geïnteresseerden,
zowel voor mensen met een grote interesse
als mensen met een lichte curiositeit. Deze
sessie geeft ook een praktische uitleg over
het pad van initiële interesse tot je eerste
ervaring.
Alles wat je nodig hebt om een grip te krijgen
op het fenomeen ‘BDSM’ en er op een
verantwoorde manier aan te beginnen.

20.00
20.50

Relatievormen en BDSM
Bij het woord relatie denken we al snel aan
een monogame, vanilla relatie, met als
einddoel samen oud worden, liefst in een
gezamenlijk huis en na kinderen
grootgebracht te hebben. Maar dat is
natuurlijk niet de enige relatievorm die er is.
Vooral binnen BDSM-relaties vind je een
waaier aan diversiteit. We gaan dieper in op
het concept relatie, en geven een overzicht
van een aantal courante (en minder courante)
relatievormen.

21.05
22.05

EHBO voor BDSM
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.

B

Ageplay
Dit is een eerste actieve kennismaking met
ageplay en ABDL. Wat is dat? Welke rollen
bestaan er? Wat zijn de regels? Hoe speel je
die uit? We gaan samen interactief te werk
om dit allemaal te onderzoeken aan de hand
van speelmateriaal. Het is een zintuiglijk
avontuur om kennis te maken met alle
spulletjes die je kan gebruiken in ABDL.

22.10
23.10

Sensatiespel
Sensatiespel is een zintuigenspel met allerlei
voorwerpen om reacties los te maken en het
lichaam in een extase te brengen zonder
eigenlijk met seks bezig te zijn. We zien alle
luiken van sensatiespel en hoe je ermee te
werk kan gaan.

History of BDSM
Join the Mistress of Anthropology on a (very
brief and abridged) journey through the
history of BDSM! Beginning in the 1900s and
ending today. Who knows what we'll discover
along the way?

