
Exotic Stripdan▂ce

Een exclusief   geschenkje voor  de toekomstge bruid en/of  bruidegom. Een origineel
ideetje voor een verjaardag , teambuilding of eender welke andere te gekke reden.
Voor  even  zullen allen zich  onderdompelen in de sensualiteit van het vrouw zijn of het
erotsche man zijn. Het spel van de verleiding en de controle over het hele  lichaam. Wij
nemen de tjd voor een korte fotoshoot met wat extra atributen als leuk aandenken aan
deze te gekke workshop.  Graag zelf fotomateriaal meebrengen. 

Een boost voor het zelfvertrouwen en vooral genieten van de vele sensuele moves.
      Allen, ook de eventueel zwangere dames, kunnen hieraan deelnemen. 

Deze workshod kn▂ worae▂ gegeve▂ od éé▂ vn▂ o▂ze vnste locnties te A▂twerde▂ ,
Vlnnms Brnbn▂t , Ge▂t of Lipmburg.  Indien jullie zelf over een locate beschikken, graag
met een spiegelwand, muziekinstallate, stoelen zonder armleuningen en 
                voldoende plaats  om ruim te kunnen bewegen.

Foto’s en videobeelden zijn toegestaan. Het is Davina of één van haar opgeleide collega’s
die deze workshop geef. Er zullen allerlei leuke speeltjes worden meegebracht zoals:
     pluimenboa’s, hoeden, zweepjes, handschoentjes, waaiers …..

Workshods od mnnt vn▂ 2 of 4 uur . 
Voor vrijgezellenactviteiten, verjaardagen, teambuilding… 
Er is de mogelijkheid dat een professionele fotografe aanwezig is. 
Alsook de mogelijkheid om deze workshop te combineren met een make up en/of haar 
workshop.
Neem een kijkje op www.kamaworld.be voor meer informate over de arrangementen of 
contacteer ons 

Wipj hebbe▂ locnties ip▂ verschiplle▂ae regipo’s, ip▂ heel Vlnn▂aere▂ ! 
Indien je zelf voor een locate wil zorgen, graag met parking in de buurt, 1 stoel/persoon
zonder armleuning en een degelijke cd speler.  Spiegels zijn een grote meerwaarde. 

De dripjs van dit uitzonderlijke geschenkje : € 30 pp all in * 
* min. 8 personen (indien minder dan 8p, vaste kostprijs € 240) 
       
Inclusief : 2 uur workshop, vervoer docente, huur van één van onze danslokalen en gebruik 
van alle atributen door ons meegebracht voor iedere dame : pluimenboa’s, hoeden, 
handschoentjes en waaiers, alsook goodie bag voor de bruid en plat/bruis water. 

http://www.kamaworld.be/


Wnt mee te bre▂ge▂? 

Eigen kledij voorzien zoals topje met shortje en bvb netkouspanty’s onder. 
                                       Hoge hakschoentjes ! 
                           Vintage kleedjes en korsetjes kunnen uiteraard ook. 

Jullie krijgen na bevestging van boeking bovendien een kortngscode twv 20% kortng op alle
producten i  n     www.Burlesqueshop.be   !  

Hoe aeze tofe workshod boeke▂?

Contacteer ons via info@davina.be of vul het formulier op de website in. 
Wij beantwoorden je aanvraag snel en beantwoorden al jouw vragen. 
Wanneer je wenst te bevestgen vragen wij een voorschot van 100 euro en mailen wij onze 
bankgegevens door.                      

                Tot binnenkort!    Davina en haar dans team.

                                  www.davina.be     info@davina.be
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