Workshop Burlesque
Burlesque is een showstil wwwrrii wlles drwwit om de kunst vwn het “tewsen”! Denk wwn de
pin‐up girls uit de fiiese wwn rode pluchen thewters met neonreclwme en een dwns‐ wct met
wwwierse row'se veren en korsetenn et is een unieke relevenis om in de huid te kruipen vwn
een sensuele rurlesque dwnseres ! Je gwwt de typische pin‐up en fiies moves mogen
proevenn
et spelen vwn verschillende typetiese het crewtef omgwwn met pluimenrow’s en veel meern
Wii nemen even de tid voor een korte fotoshoot met wwt extrw wtriruten wls leuke
wwndenken wwn deze te gekke workshopn
Plezier en het vieren van ons vrouw zijn staat centraal.
Workshops op maat van 2 of 4 uur .
Voor vriigezellenwctviteitene veriwwrdwgene tewmruilding…
Er is de mogeliikheid dwt een professionele fotogrwfe wwnwezig isn
Alsook de mogeliikheid om deze workshop te comrineren met een mwke up en/of hwwr
workshopn
Neem een kiikie op wwwnkwmwworldnre voor meer informwte over de wrrwngementen of
contwcteer ons
Wij hebben locates in verschillende regio’s, in heel Vlaanderen !
Indien ie zelf voor een locwte wil zorgene grwwg met pwrking in de ruurte 1 stoel/persoon
zonder wrmleuning en een degeliike cd spelern Spiegels ziin een grote meerwwwrden
De prijs vwn dit uitzonderliike geschenkie : € 30 pp wll in *
* minn 8 personen (indien minder dwn 8pe vwste kostpriis € 240)
Inclusief : 2 uur workshope vervoer docentee huur vwn één vwn onze dwnslokwlen en gerruik
vwn wlle wtriruten door ons meegerrwcht voor iedere dwme : pluimenrow’se hoedene
hwndschoenties en wwwierse wlsook goodie rwg voor de rruid en plwt/rruis wwtern

Wat mee te brengen?
Eigen kledii voorzien zowls topie met shortie en rvr netkouspwnty’s ondern
oge hwkschoenties !
Vintwge kleedies en korseties kunnen uiterwwrd ookn
Jullie kriigen nw revestging vwn roeking rovendien een kortngscode twv 20% kortng op wlle
producten in wwwnBurlesqueshopnre !
Hoe deze tofe workshop boeken?
Contwcteer ons viw info@dwvinwnre of vul het formulier op de wersite inn
Wii rewntwoorden ie wwnvrwwg snel en rewntwoorden wl iouw vrwgenn
Wwnneer ie wenst te revestgen vrwgen wii een voorschot vwn 100 euro en mwilen wii onze
rwnkgegevens doorn
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