
 
 
 
 Workshop Burlesque  

 

Bu les ue is ee  sho stijl aa ij alles d aait o  de ku st a  het tease ! De k aa  de 
pin‐up gi ls uit de fifties, aa  ode plu he  theate s et eo e la e e  ee  da s‐ a t et 
waaiers, boa's, veren en korsetten. Het is een unieke belevenis om in de huid te kruipen van 

ee  se suele u les ue da se es ! Je gaat de typis he pi ‐up e  fifties o es oge  
proeven.  

Het spele  a  e s hille de typetjes, het eatief o gaa  et plui e oa’s e  eel ee  
…  
Wij nemen even de tijd voor een korte fotoshoot met wat extra attributen als leuke 

aandenken aan deze te gekke workshop.  

Radio Mordern organiseerde in 2011 een Burlesque wedstrijd in Gent. De winnende dame 

was Fexy Lexy die op dat ogenblik net de cursus had beëindigd bij Davina.  

 

Workshops op maat van 2 of 4 uur .  

V ijgezelle a ti iteite , e jaa dage , tea uildi g…  
Er is de mogelijkheid dat een professionele fotografe aanwezig is.  

Onopgemerkt zal zij de mooiste houdingen en de meest sensuele gelaatsuitdrukkingen, 

                         op de gevoelige plaat vastleggen.  

                      Neem een kijkje op : www.elisabethsboudoir. 

 

 

Locaties in verschillende regio’s !  
Indien je zelf voor een locatie wil zorgen, graag met parking in de buurt, 1 stoel/persoon 

zonder armleuning en een degelijke cd speler.  Spiegels zijn een grote meerwaarde.  

 

 

De prijs van dit uitzonderlijke geschenkje : € 5 pp all i  * ehal e jullie d a kjes   
* i .  pe so e  i die  i de  da   p, aste kostp ijs € 5   
                     2 uur persoonlijke begeleiding.  

Wij vragen een annulatie garantie van 50 euro te storten op rekeningnummer bij bevestiging 

a  datu ‐uu ‐lo atie e  do e te.  
Inclusief : 2 uur workshop, vervoer docente, huur van één van onze danslokalen en gebruik 

a  alle att i ute  doo  o s eege a ht oo  iede e da e : plui e oa’s, hoede , 
handschoentjes en waaiers.  

http://www.elisabethsboudoir/


 

Eigen kledij voorzie  zoals topje et sho tje e   etkouspa ty’s o de .  
                                             Hoge hakschoentjes !  

                           Vintage kleedjes en korsetjes kunnen uiteraard ook.  

 

WELKOM  

 

  Davina en haar dans team           info@davina.be           www.davina.be 


