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er is een dimensie aan de macht
die zachtheid heet
en aandacht
er is een dimensie aan de macht
die kwetsbaar heet
en machteloos
er is een dimensie aan de macht
die zonder woorden spreekt
en vol van zinnen
Philip Demeester

Beste minnares van erotiek en gratie,
Na een inspirerende en verfrissende zomer in Lavaud Rouge, midden Frankrijk, ben ik dit najaar terug in
Antwerpen voor twee workshops:
zondag 7 oktober, 14.30 – 17.30 u.
zondag 9 december, 14.30 – 17.30 u.
telkens in: de Fenix, deurneleitje 6, mortsel-antwerpen
bijdrage: € 30 per workshop
graag vooraf aanmelden: info@zintua.net of 0487/600 770
Natuurlijk zal één of twee workshops jouw erotische uitstraling niet fundamenteel veranderen, natuurlijk zullen
enkele uren werken je gratie niet naar ongekende hoogtes drijven – zoiets verwachten kan alleen maar
voorbijgaan aan het intieme en kwetsbare karakter van onze erotiek en gratie.
Anderzijds is het goed om af en toe stil te staan om verder te kunnen gaan, is het goed om nu en dan onze
houding (letterlijk en figuurlijk) even van buiten af te bekijken, is het goed om onze verhouding met de ander in
een nieuwe ruimte te plaatsen. Onze workshops bieden jou deze tijd en deze plaats. Meer niet.
Ben je bang voor een te persoonlijke benadering? Onze workshops hebben steeds een artistieke insteek.
Heb je heel specifieke verwachtingen? Laat ze ons weten, onze workshops zijn échte work-shops, zonder vooraf
vastgelegd traject of eindpunt.
Nu de kou langzaam terug in ons vel kruipt, is het goed om de zomer te koesteren. Ik hoop dat we elkaar kunnen
vinden.
Ik verheug me al,

Philip
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