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I N T I E M E  W O R K S H O P S  V O O R  S E K S W E R K E R S

14:00-16:00 // FR
 

FEMINIST SELF-DEFENSE
WORKSHOP

 

16:00-17:00 // NL-ENG
 

EVERYTHING YOU NEED
TO KNOW ABOUT IMPACT
PLAY AS A SEX WORKER

16:00-17:00 // ENG
 

ONLINE SURVIVAL KIT
FOR SEX WORKERS 

 

P A R A L L E L L E  W O R K S H O P S  V O O R  I E D E R E E N  

18:30 - 19:45 // FR
 

LEARNING FROM THE
WISE: PLEASURE, AGING

AND SEX WORK

18:30-19:45 // NL
 

EMBODIED CONSENT
 
 

18:30-19:45 // ENG
 

BIPOC SELF-CARE AND
REST AS RESISTANCE

 

P A N E L G E S P R E K

20:30-22:00 // ENG
 

SEX WORK IN & OUT OF BORDERS

E X X X T R A  A C T I V I T I E S

22:00-23:30 
 

PERFORMANCES

18:00-23:00
 

MARKET 

18:00-23:00
 

 LOOPED SCREENING

UURSCHEMA



Feminist self-defense workshop

Tijdstip: 14u - 16u
Taal: FR
Aantal deelnemers: 14

Deze workshop wordt gefaciliteerd door Garance asbl, een vzw die
gespecialiseerd is in het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd
geweld. Garance zal focussen op verbale en non-verbale
zelfverdedigingstechnieken die sekswerkers kunnen aanwenden tijdens
interacties met cliënten. Je zal uiteenlopende strategieën delen en ontwikkelen
die je toestaan om gevaarlijke situaties te ontwapenen en jezelf te verdedigen. 

INTIEME WORKSHOPS
VOOR SEKSWERKERS

14u - 17u

Deze workshops in intieme settings hebben tot doel ruimte te creëren voor
sekswerkers om waardevolle kennis en praktische tools met elkaar te delen.
De drie aangeboden workshops zijn gericht op het vergroten van de
weerbaarheid van sekswerkers op verschillende gebieden: zelfverdediging en
het stellen van grenzen, veilige en gezonde benaderingen van kink/bdsm
praktijken, en digitale veiligheid voor online sekswerkers. De workshops
worden georganiseerd in samenwerking met verwante organisaties en ervaren
individuen van binnen en buiten de sekswerkersgemeenschap.



Hoe denk je best na over welke persoonlijke informatie je best privé houdt?
Je toestellen beschermen (laptop, smartphone)
Je data en identiteit beschermen
Communicatie, betalingen en reizen

Online survival kit for sex workers

Tijdstip: 16u - 17u
Taal: ENG
Aantal deelnemers: 20

Deze workshop wordt gefaciliteerd door de Safety and Society Group van het
Max Planck Institute for Software Systems. Ontdek simpele informatie en tools
die je kan gebruiken om jezelf te beschermen online. Je zal goede praktijken
leren en ervaringen uitwisselen met andere sekswerkers rond de volgende
thema's: 

Everything you need to know about impact play as a sex worker

Tijdstip: 16u - 17u
Taal: NL + ENG (aangepast aan de noden van de deelnemers)
Aantal deelnemers: 30

In deze workshop zal Miss Elly je de
grondbeginselen van "impact play" leren.
Wat is het? Waarom doen mensen het?
Hoe bespreek je deze vorm van spel met
cliënten? Welke veiligheidsmaatregelen
moet je nemen? Wat zijn de manieren
waarop je je kunt gedragen en
presenteren als je impact play doet met
een cliënt? Deze leuke workshop
behandelt alles wat een beginner van
impact play zou moeten weten en zal je
helpen om je comfortabeler te voelen bij
het uitproberen van deze vorm van spel,
zowel professioneel als privé. Ambroise &
HappyPawsie zullen de subs zijn.

 



PRAKTISCH

DOELGROEP

Deze workshops vormen een veiligere omgeving om kennis en ervaringen uit te
wisselen. Om deze redenen zijn de workshops enkel toegankelijk voor personen
die actief zijn (geweest) als sekswerkers of hier interesse in hebben. 

PRIJS

Al onze activiteiten worden gratis aangeboden.

INSCHRIJVINGEN

Deze workshops hebben een beperkt aantal deelnemers, dus we raden je aan
om je vooraf in te schrijven voor de workshop(s) die je wil volgen. Indien een
workshop niet volzet is, zal het mogelijk zijn om ter plekke nog aan te sluiten.

Inschrijven voor de namiddagworkshops kan via dit formulier.

https://forms.gle/KRqdG9Rg7ntA22HTA


PARALLELLE WORKSHOPS
VOOR IEDEREEN

18u30 - 19u45

Deze interactieve workshops zullen zich richten op de unieke ervaringen,
vaardigheden en kennis van sekswerkers en hen eren als waardevolle leraren
voor een breder publiek. Open voor iedereen!

Learning from the wise: Pleasure, aging and sex work

Tijdstip: 18u30 - 19u45
Taal: FR
Aantal deelnemers: 20

Deze workshop is bedacht als een sociaal experiment van omkering: in een
maatschappij die geobsedeerd is met jeugdigheid en sekswerk stigmatiseert,
wordt de kennis en ervaring van oudere sekswerkers ondergewaardeerd. Wat
gebeurt er wanneer we luisteren naar sekswerkers als wijze ouderen? Wat
kunnen we leren over de maatschappij, plezier en seksualiteit door dit soort
werk? 

In een intieme kring zullen we luisteren naar de verhalen van twee ervaren
sekswerksters die deze job hebben uitgevoerd tot na hun vijftigste. Je krijgt de
kans om (anoniem of publiek) vragen te stellen en deel te nemen aan de
discussie. Deze ruimte doelt erop de ervaringen van oudere vrouwen te vieren
en centraal te stellen. Iedereen is welkom, maar we moedigen vrouwen boven
50 in het bijzonder aan om deel te nemen!

Deze workshop wordt gemodereerd door Carla Besora Barti, lid van Sophia's
Junior Network en het LiLI onderzoeksteam aan de UGent. Dit evenement
kadert zo binnen het LiLI-onderzoeksproject naar vrouwen, ouder worden en
seksualiteit. LiLI wil ageist stereotypen uitdagen door zich te focussen op de
ervaringen van vrouwen en non-binaire personen in hun latere levens.

Website:
lili.ugent.be

http://lili.ugent.be/


Embodied consent

Tijdstip: 18u30 - 19u45
Taal: NL
Aantal deelnemers: 25

Consent gaat over veel meer dan simpelweg “ja” of “nee” zeggen. Want hoe
moet je eigenlijk weten wat je wel en niet wil? Hoe voelt dat aan in je lichaam?
En hoe communiceer je daar dan over? Tijdens deze workshop zal je meer te
weten komen over de communicatiestijl van jouw lichaam, zodat je meer
bewuste keuzes kan maken over wat je wel en niet wil doen. We zullen
vertragen, tijd en ruimte nemen om te voelen en zo bouwen aan een meer
authentieke connectie met onszelf en de ander. De enige regel is: je mag niets
doen wat je niet wil doen. 

Deze workshop wordt geleid door Sinsia, The Queer Sex Coach. Sinsia (die/zij)
is een lichaamsgerichte sekscoach die (vooral) queer personen ondersteunt in
het vormgeven van hun seksleven naar keuze. Die specialiseert zich in het
verleggen van de focus van analyseren naar voelen, waarmee die cliënten helpt
om hun lichaam en geest te verenigen. Ze is een Certified Sexological
Bodyworker, wat betekent dat die getraind is om lichaamsgeoriënteerd,
traumageïnformeerd en cliëntgestuurd te werken.
Sinsia werkte meer dan zes jaar als escorte voordat ze haar coachingpraktijk
opstartte, een ervaring die hun huidige werk informeert en verrijkt. Ze
identificeert zich als queer, polyamoureus en een kinky genderexploreerder.

Website:
www.thequeersexcoach.com

Instagram: 
@Sinsia.TheQueerSexCoach

http://www.thequeersexcoach.com/
https://www.instagram.com/sinsia.thequeersexcoach/


BIPOC self-care and rest as resistance

Tijdstip: 18u30 - 19u45
Taal: ENG
Aantal deelnemers: 30

Deze workshop is uitsluitend toegankelijk voor geracialiseerde personen
(BIPOC-only)

Deze workshop doelt erop praktijken van zelfzorg uit te bouwen in onze
gemeenschap en welzijn te prioriteren als een fundamenteel principe in het
confronteren van onrecht. We zullen alle verschillende manieren onderzoeken
waarop onderdrukking ons beïnvloedt. De workshop exploreert rust als een
radicale praktijk, doorheen deze sessie zullen er momenten zijn om te delen en
reflecteren. Actief participeren is uiteraard niet verplicht om deel te nemen. De
inhoud die je wenst te delen is strikt vertrouwelijk en zal niet gedeeld worden
buiten de context van de workshop uit respect voor de gevoelige ervaringen
die kunnen gedeeld worden in deze ruimte.

Deze ruimte wordt gehost door
Kali Sudhra (zij/die). Kali is een
activist, schrijver, sekswerker en
onderwijzer geboren in Tkaronto,
een niet-afgestaan inheems
grondgebied in de
vestigingskoloniale staat Canada.
Ze wijdt zich toe aan het
ontmantelen van structuren van
witte suprematie binnen
feminisme en het rechtstreeks
uitdagen van gatekeeping van
feministische ruimtes binnen
porno- en sekswerkerskringen. De
grote focus van hun werk ligt op
het exploreren en presenteren van
dissidente seksualiteit als een
directe uitdaging van witte
heteronormativiteit, door porno en
diverse vormen van sekswerk als
media te gebruiken. 



DOELGROEP

Deze workshops zijn gericht op een breed publiek van alle geïnteresseerden,
zowel binnen als buiten de sekswerkersgemeenschap.

PRIJS

Al onze activiteiten worden gratis aangeboden.

INSCHRIJVINGEN

Deze workshops hebben een beperkt aantal deelnemers, dus we raden je aan
om je vooraf in te schrijven voor de workshop die je wil volgen. Indien een
workshop niet volzet is, zal het mogelijk zijn om ter plekke nog aan te sluiten.

Inschrijven voor de avondworkshops kan via dit formulier.

PRAKTISCH

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeqqoMLCRUmuNJ8rGLINH-VNJ5Tw9k_O0kpfVadk9ac8_3eA/viewform?usp=sf_link


PANELGESPREK 20u30 - 22u

Sex work in & out of borders

Tijdstip: 20u30 - 22u
Taal: ENG
Vrij toegankelijk 

Ons panel zal zich buigen over de relevantie van sekswerkersrechten in de
bredere intersectionele strijd voor gelijkheid, door te focussen op de vaak
onzichtbare problemen die ongedocumenteerde en andere
migrantensekswerkers ervaren. Welke gevolgen heeft de decriminalisering van
sekswerk in België voor migrantensekswerkers met en zonder
verblijfsdocumenten? 

Internationale en nationale stemmen zullen populaire mythes rond sekswerk
ontkrachten en reflecteren over het belang van bruggen bouwen met
bewegingen die strijden voor de rechten van ongedocumenteerde personen,
de LGTBQIA+-gemeenschap en feministische bewegingen.

Met: Sabrina Sanchez (ESWA), Magaly Rodriguez Garcia (KULeuven), Sarah
Adeyinka (UGent). Gemodereerd door Daan Bauwens (UTSOPI). 



Performances 

Tijdstip: 22u - 23u30
Taal: Divers
Vrij toegankelijk 

We sluiten de avond af met drie subversieve performances, gecureerd door
SNAP! Festival en Brussels Art & Pole. 

Marianne & Djone
Wat betekent het om oud te worden? Twee sekswerkers wiens jeugd voorbij is
maar wiens oude dag nog niet daar is, bespreken hun relatie tot het lichaam,
cliënten en seks. En reflecteren over de toekomstige gedaantes van verlangen. 

Brussels Art & Pole present SPAM #2
Wij claimen een alternatieve BDSM, SPAM. Ontleed, bewust, poëtisch. Wij
stellen een universum van intense disciplines voor, artiesten zullen de pijn en
hun grenzen in vraag stellen. Dit zijn verhalen van intieme ontmoetingen tussen
individuen en hun lichaam.

EXXXTRA ACTIVITIES 18u - 23u30

Samantha
Toen ze op Roemeense tv verscheen voor een travestieten- en
transgendercabaretshow, werd Samantha weggejaagd door haar familie en
verduurde ze zware homofobe afwijzingen. Ze vindt onderdak in België, waar ze
werkt als straatsekswerker nabij IJzer om te overleven. Ze vertelt haar verhaal in
woorden en muziek.

Een lezing door Angèle Virago van de tekst "Het
manifest van mijn persoonlijke visie op BDSM
heet SPAM".  Needle Play door Dgin de marbre
met de voorstelling Perle. Dans en alternatieve
seksualiteit met de voorstelling L'aigle de sang
van Mother Max en Angèle Virago: "Wanneer
dominantie en onderwerping niet langer relevant
zijn en hoe gelijkheid leidt tot intensiteit". 

Content warning: needle play, wax play, shibari



Looped screening: Dangerous Whores / Whores in Danger

Tijdstip: 18u - 23u

Sekswerkers worden voortdurend verpersoonlijkt als vectoren van gevaar,
schuldig aan alle mogelijke zondes. Gezondheidsbommen, morele bedreigingen,
stedelijke storingen, agressieve migraties, ontijdig geweld: dit zijn enkele van de
gevaren die deze gemarginaliseerde populatie zou belichamen. Burgerwachten
en redders verenigen zich in het creëren van discriminerende publieke
maatregelen, beruchte stigma's, onrechtvaardige wetten of betuttelende
maatregelen.

Maar toch. Zodra we het perspectief veranderen naar dat van de personen in
kwestie, wordt een andere blik mogelijk. Vechten blijkt een
zelfverdedigingsstrategie, of het nu door het gebruik van wapens, graffiti of
woorden is. Om te bevestigen dat de levens van sekswerkers waarde hebben.

Een reeks van 4 kortfilms, getoond in een doorlopende projectie, onthult
verschillende facetten van de gevaren die sekswerkers veroorzaken versus de
angsten die ze inspireren. Gecureerd door SNAP! Festival. 

Market

Tijdstip: 18u - 23u

Ontdek een prikkelend aanbod van sex positive en sekswerkgerelateerde
prints, boeken, toys en meer.  

Met: Zyle, Klou, Miss Elly, Rokko, Tulitu, L'Encastrable de Mac Coco, Empowered
Voices - Mixxxtape, Violett, Espace P, Alias 



ALGEMENE INFO

LOCATIE
The Price of Pleasure gaat door in Recyclart te Brussel (Manchesterstraat 13-15,
1080 Sint-Jans-Molenbeek). Je kan Recyclart makkelijk bereiken met het
openbaar vervoer: 

METRO: Weststation (1, 5), Delacroix (2, 6)
TRAM/BUS: Hertogin van Brabant 
TREIN: Brussel-Zuid

PRIJS
Het volledige evenement is gratis! 

TOEGANKELIJKHEID 
Al onze activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk. Er is geen simultaanvertaling of
ondertiteling beschikbaar. 

Indien je bijkomende noden hebt op vlak van toegankelijkheid, gelieve ons te
contacteren via info@sophia.be. 

SAFER POLICY 
Dit evenement is gericht op het bouwen van bruggen en steunt op een
basisvoorwaarde van wederzijds respect. Intolerantie of haat jegens
sekswerkers, racisme, seksisme, ableisme, klassediscriminatie, religieuze
discriminatie, homo-, bi- en transfobie en andere vormen van geweld worden
niet getolereerd. Zie je of ervaar je ongewenst gedrag dat je oncomfortabel
doet voelen? Je kan dit melden bij de aanwezige teamleden van Recyclart,
Sophia en UTSOPI.

Na het evenement kan je ons eveneens bereiken via info@sophia.be voor
feedback. 

mailto:info@sophia.be
mailto:info@sophia.be


Met de steun van:


