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WELKOM BIJ KAPPE NOU 
Je kunt wegdromen bij woord- 
kunstenaars. Je kunt je verdiepen in de 
bibliotheek. Mensen ontmoeten in het 
café. Jezelf afzonderen om alleen te zijn 
met je gedachten in de ontspanruimte. Je 
stem laten horen op één van de grootste 
kinky podcasts. Je kunt jezelf zijn. Je 
kleden zoals je wilt, zijn wie je bent en je 
voelen zoals je je voelt. 

Kinky Art Pop-up, Performance-art & 
Education. 

Kom vrij zijn met ons. We zien je op 
KAPPE NOU. 

KAPPE NOU is een expositie waar 
kunstenaars de show stelen. Hier wordt 
kinky kunst geëxposeerd en je wordt als 
bezoeker in de gelegenheid gesteld om je 
favoriete werken aan te schaffen. 
Kunstenaars betalen geen fee voor de 
standplek of afdracht per verkoop -  alle 
opbrengst gaat naar de makers zelf. 

En KAPPE NOU is nog veel meer dan dat. 
We hebben sprekers, workshops, 
belevenissen. Zo kun je naast de 
kunstenaars genieten van, walgen door, je 
verbazen en verwonderen over of 
geschokt raken van performance artists. 



KUNSTENAARS

LAURENT BENAÏM
PHOTOGRAPHER

De bekende Franse fotograaf Laurent Benaïm 
schoot zijn eerste naaktfoto op 22-jarige 
leeftijd tijdens zijn eerste erotische fotografie 
project. 

Tijdens de Golfoorlog slonken de budgetten 
van alle industrieën wat er voor zorgde dat 
zijn inkomsten uit de commerciële sector 
daalden. Hij besloot zijn tijd volledig te 
besteden aan erotische fotografie. Hij schiet 
zonder oordeel over de sexuele fantasieën 
van zijn modellen, maar ziet hen juist als 
representatief voor mensen met een sociaal, 
actief leven die hun balans vinden tijdens 
door het ervaren van BDSM sessies of het 
dragen van fetish kleding. ART OF MAQUENDA

ILLUSTRATOR

Meike, bekend als 'Art of Maquenda', is een 
visionair kunstenaar, aangetrokken tot de 
'wilde, rare en wonderbaarlijke' aspecten van 
het leven. Sterke emoties leiden haar tot 
creëren. Ze weeft kunst als wandtapijten uit 
de bron waarmee we allemaal verbonden zijn, 
en werpt licht in het donker om de schaduwen 
zichtbaar te maken. Meike heeft nooit echt 
het gevoel gehad dat ze ergens thuishoorde: 
ze voelt zich meer als een dier en de natuur 
voelt meer als thuis. Vanuit dat gevoel maakt 
ze kunst om dichter bij haar authentieke zelf 
te komen; het wilde zelf dat niet verloren is, 
maar alleen vergeten door de keren dat ze niet 
van zichzelf kon houden en zich onbegrepen 
voelde.

          EXPOSITION ROOM

                         EXPOSITION ROOM



KUNSTENAARS

LUPINUM
ILLUSTRATOR

Het grootste deel van Lupinum’s kunst 
bestaat om gevoelens en ervaringen te 
verwerken. De werken verbeelden dates, 
dromen, en scenario's. Een ander thema 
is The Big Comfort: gezien en 
geaccepteerd worden voor alles wat je 
bent, in je volledige menselijkheid. 
Obsessief tekenen van beenhaar, 
puistjes, littekens, bad hair days en echte 
seksbloopers. Dat is Lupinum’s 
belangrijkste kink: geen enkel deel van 
zichzelf verbergen,  hoe rommelig, 
bloedlustig, onzeker, oppervlakkig of 
behoeftig ook. Kink helpt om delen van 
zichzelf te accepteren die normaal 
gesproken verborgen zouden blijven. LUXJE

ILLUSTRATOR

Luxje is een illustrator uit Rotterdam. Ze richt 
zich vooral op kunst rondom BDSM, erotiek en 
body-positivity. Haar kunst toont een zachtere 
kant van kink, met meer levendige en 
pastelkleuren, soms speelse en leuke 
momenten, soms wat serieuzer. Ze maakt 
vooral gebruik van digitale media en maakt af 
en toe een uitstapje naar meer traditionele 
media. In haar illustraties zien we een brede 
diversiteit aan modellen voorbij komen, 
treffend vastgelegd in Luxje’s heldere 
lijnenwerk.

 

          EXPOSITION ROOM

                         EXPOSITION ROOM



KUNSTENAARS

EDUARDO ROCCA
SCULPTOR

De kunst van Eduardo Rocca is sterk 
beïnvloed doordat hij zijn adolescentie 
doorbracht als gaye man in de zeer 
homofobe omgeving van het Arabische 
land Tunesië. Zijn positieve LGBTQ+ - 
kunstcollectie is ontworpen voor alle 
queer mensen die zich vrij voelen - 
Eduardo houdt zich niet aan taboes en 
zijn over-the-top kunstwerken geven 
uitdrukking aan de "geheime" seksuele 
verlangens van elke queer persoon. De 
kunstenaar verkent in zijn werk nieuwe 
3D-printtechnologie en beschildert al zijn 
stukken met liefde en opwinding. Zijn 
BDSM-collectie is vooral geïnspireerd op 
de Berlijnse seksscene. MENNO VAN DER MEULEN

PHOTOGRAPHER

Fotograaf Menno van der Meulen kenmerkt 
zichzelf als voyeur: hij ziet de wereld als een 
grote visuele speeltuin waar alles mogelijk is 
en waarin hij bepaalt wat schoonheid is. In 
zijn visuele speeltuin zijn de beelden rauw en 
esthetisch met een verhaal. Veel beelden zijn 
een cocktail van erotiek vermengd met een 
onbeduidende woede - wat je ziet is niet altijd 
te plaatsen. Zijn werk bestaat uit extreme 
contrasten en donkere partijen maar ook 
zachte filmische beelden. Postproductie 
vormt een belangrijk element in zijn werk. 
Speciaal voor KAPPE NOU maakt Menno een 
nieuwe fotoserie.  

 exposition room

 exposition room

EXPOSITION ROOM

                         EXPOSITION ROOM

          EXPOSITION ROOM

                         EXPOSITION ROOM



KUNSTENAARS

MARIUS VAN DE GOOR
ILLUSTRATOR / PHOTOGRAPHER

Het beeldende werk van Marius van de 
Goor heeft de functie van een klassiek 
fotoalbum, maar dan eerlijker, want ook 
de pijnlijke, geile, twijfelende en 
subversieve kanten maakt hij zichtbaar. 
Via tekeningen en experimentele 
fotografische processen probeert hij 
zoveel mogelijk waardevolle momenten 
vast te leggen. Zo vormt zich een groter, 
poëtisch verhaal, waarin juist via het 
hyper persoonlijke ook universele 
thema's worden aangeraakt.

NURI
JEWELER / SCULPTOR

Nuri heeft een passie voor creëren. Ze 
maakt onder andere sieraden, speeltjes 
en kunst die geïnspireerd is op diverse 
vormen van kink, seksualiteit, 
sensualiteit en BDSM. Na voor goudsmid 
te hebben geleerd begon zij haar eigen 
bedrijf, eerst in de hoek van de 
woonkamer en nu in een (rommelige) 
werkplaats. Nuri werkt met 
(edel)metalen en edelstenen, leer, verf, 
klei, hout, zand, stoffen en alles waar ze 
potentie in ziet, waarbij ze zichzelf ook 
graag nieuwe technieken aanleert.

 exposition room

 exposition room
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KUNSTENAARS

Jessica Gilder is een mixed-media, 
autodidactische kunstenaar uit het 
zuiden van Engeland. Ze produceert 
voornamelijk digitale kunst met een 
illustratieve stijl, maar werkt ook in 
fysieke media zoals acrylverf. Haar werk 
toont abstracte naakte vrouwen. Jessica 
is vooral geïnspireerd door de 
vrouwelijke vorm, en veel van haar kunst 
richt zich op de schoonheid van de 
verscheidenheid aan lichamen van 
vrouwen. Ze houdt ervan om vrouwelijke 
seksualiteit in haar werk te onderzoeken 
en geniet ervan om het goddelijke 
vrouwelijke te laten zien in haar digitale 
prints. MON GRAFFITO SKINA

SCULPTOR / PAINTER

Mon Graffito Skina vermijdt te vervallen 
in een bepaalde stijl: elk werk dicteert de 
taal waarin het naar buiten wil komen. Hij 
probeert zich niet uit te drukken, maar 
graaft enkel naar zijn eigen ziel - zijn 
oeuvre bestaat uit het materiaal dat 
wordt opgegraven. Zijn onderwerpen zijn 
"not safe for work", maar hij stelt juist dat 
consensuele en bewuste kinkscenes veel 
productiever zijn voor mensen dan de 
onbewuste beperking van iemands 
vrijheid door consumentisme. Het wordt 
kinky genoemd, simpelweg omdat de 
niet-kinky samenleving ernaar kijkt. 
Vanaf zijn rivieroevers lijkt het alsof het 
de buitenstaanders zijn. 

 exposition room

 

 exposition room
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                         EXPOSITION ROOM

NAKED ART ILLUSTRATION
ILLUSTRATOR / PAINTER 



KUNSTENAARS

NESSALES
PHOTOGRAPHER

Nessales is een jonge, passievolle 
Nederlandse fotograaf die pas sinds kort 
met fotografie is begonnen. Terecht wint 
ze met haar werk snel aan populariteit 
binnen de BDSM-scene. Haar shoots 
leveren foto’s van prachtig intieme 
kwaliteit - ze is iemand die de energie 
vastlegt maar je nooit in de weg staat. 
Fotografie gaat voor haar over 
verbinding, energie en empowerment. 
Het vastleggen van de modellen, 
verhalen, emoties en energie is haar doel, 
en haar werk laat precies dat zien. 

Saturday and Sunday  exposition room                         EXPOSITION ROOM

FLESH FACTORY
PERFORMANCE ARTIST

Al ruim een kwart eeuw concentreert Flesh 
Factory zich op het menselijk lichaam en de 
duurzaamheid daarvan. Wat begon met 
piercen groeide al snel uit naar 
body-modification en vlees-haak 
suspensions. Geïnspireerd door, en 
samenwerkend met grootheden zoals Allen 
Falkner (Pain makes you beautiful) en Lukas 
Zpira (c) creëerde Flesh Factory een eigen, 
unieke show en opleiding. Uiteraard kan het 
schokkend zijn om een vleeshaak in iemand 
geprikt te zien worden, maar de focus ligt 
op de mensen, de educatie, de schoonheid, 
de ervaring en de liefde voor het 
vakmanschap. 

STAGE



KUNSTENAARS

THE COSMIC SLUT
ILLUSTRATOR

The Cosmic Slut is een Franse digitale 
illustrator geïnspireerd door manga, sci-fi 
en hun inspirerende directe omgeving - 
diegene woont op de Wallen van 
Amsterdam. Tijdens hun kunststudie 
werd The Cosmic Slut diep verliefd op de 
lessen figuurtekenen en het 
representeren van het vrouwelijke 
lichaam werd hun favoriete oefening. Na 
hun afstuderen werd diegene illustrator 
van kinderboeken, maar miste het om 
sexy kunstwerken te maken. Hun geest 
werd binnengevallen door sexy 
buitenaardse babes, afkomstig uit alle 
sterrenstelsels, en zo werd The Cosmic 
Slut geboren! THE NAKED PENCIL

SKETCH ARTIST 

Elsa is gefascineerd door het vrouwelijk 
lichaam: sterk en kwetsbaar, hard en 
zacht. Ze legt de vrouwelijke schoonheid 
vast in al haar eindeloze vormen en 
variaties en tekent graag vrouwen die 
hun lichaam omarmen, in contact zijn 
met zichzelf en vooral durven te zijn wie 
ze zijn. De vrouw in haar volle kracht en 
op haar eigen manier. In haar tekeningen 
is elke lijn met intentie gezet en zij 
vertellen samen het verhaal. Het is haar 
missie om vrouwen op een elegante, niet 
pornografische, manier vast te leggen. 
Ze wil bijdragen aan het empoweren van 
vrouwen om meer liefde te krijgen voor 
zichzelf.

Saturday and Sunday  exposition room

Saturday and Sunday  exposition room

          EXPOSITION ROOM

                         EXPOSITION ROOM



SPREKERS / WORKSHOPS

ROOS REIJBROEK
RELATIECOACH NON-MONOGAMIE

In haar praktijk De Vrije Ruimte begeleidt Roos 
polyamoristen en andere seksuele 
minderheden naar elkaar (opnieuw) begrijpen, 
gezamenlijke veiligheid en ontspannen 
vrijheid bij elkaar. 

Op KAPPE NOU verzorgt Roos de workshop 
"Als kink (nu) niet werkt in je relatie". Met 
korte gespreksoefeningen duiken we dieper in 
wat er zo spannend is (geworden), welke 
verlangens we willen delen, hoe we daarin 
vastlopen en wat we anders willen en kunnen 
doen. De workshop is gericht op het individu, 
en iedereen kan meedoen. De 
gespreksoefeningen zijn in groepjes, maar 
niet met je partner. We raken elkaar niet aan.

BAS BAKKER
BDSM BEOEFENAAR - EDGEPLAY 

Met liefde slaan, met aandacht pijn doen 
en met toewijding mensen willen 
bezitten. Is dat wel van deze tijd? Wat te 
doen als je jong bent, kinky bent en je 
eerste stappen wilt zetten in de wereld 
van BDSM?

Bas geeft je inspiratie, laat je lachen, en 
zorgt voor een beetje gemoedsrust dat 
de wereld van BDSM precies zo eng is 
als je denkt, en tegelijkertijd aan voelt als 
een warm badje.

Zaterdag 11:00 - 12:00     PRAAT NOU: kleine zaal           LIBRARY

              STAGE



SPREKERS / WORKSHOPS

MAGGIE LA FAE
AGING DISGRACEFULLY

Maggie LaFae is een queer, kinky, 
neuro-divergente oudere die al meer dan 
50 jaar 'out' is. Lang woonachtig in New 
York, is Maggie nu in Nederland.

Aging disgracefully: in deze sessie gaan 
we in op de verschillende behoeften en 
ervaringen van ouder worden in de 
scene. Maggie zal vertellen over haar 
eigen ervaringen en er is volop 
gelegenheid voor het publiek om vragen 
te stellen en over hun eigen ervaringen te 
vertellen. Deze sessie is voor iedereen 
die ouder wordt (dus iedereen). Let op: 
deze sessie is in het Engels.

SARAH DE VRIES
BLUEPRINTS

De Blueprints zijn een gereedschap om vorm 
te geven aan de 'Love Languages' van 
aanraking en Eros (seksualiteit 
/sensualiteit/kink). Ieder mens heeft binnen 
die taal van aanraking een kern; onderdelen 
die essentieel zijn in hun Eros-leven. Als je die 
te lang overslaat of weglaat, bouwt frustratie 
en een negatief gevoel op. En je hebt geen 
idee waarom, want we hebben er als mensen  
geen woorden voor. 

In deze workshop geeft Sarah je die taal, en 
handvaten om wie je bent als seksueel wezen 
en persoon verder te ontdekken. 

Zaterdag 11:00 - 12:00     PRAAT NOU: kleine zaalSTAGE

           LIBRARY



SPREKERS

AMY MOOSE
LICHAMELIJKE BEPERKING EN KINK 

De 30-jarige Amy belandde per ongeluk 
in de kinky scene na een Tinder-date. Ze 
neemt het leven graag zoals haar frietjes: 
met volle teugen genieten! Amy leeft 
echter ook met autisme en 
dunnevezelneuropathie. Het dagelijks 
leven kan soms een uitdaging zijn, maar 
ze is er vast van overtuigd dat een 
handicap geen volledige controle over 
haar hoeft te hebben. Bij KAPPE NOU zal 
Amy "Kink & Disability" in een bredere 
context bespreken. Of je nu zelf een 
handicap hebt, of je een partner bent van 
een kinkster met een handicap, of 
misschien zelfs een organisator die meer 
inclusief wil worden, let’s talk! NICKJE

AUTEUR

Nickje schrijft sinds 2015 korte erotische 
(BDSM) verhalen, gedichten, romans en 
autobiografische werken die ze in eigen 
beheer uitgeeft. Zij wil met haar werk het 
taboe op alternatieve levensstijlen en 
niet gangbare vormen van seksualiteit 
doorbreken, of mensen in ieder geval een 
paar uur spannend leesgenot te 
bezorgen.

Tijdens KAPPE NOU zal Nickje voorlezen 
uit eigen werk. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om een boek aan te 
schaffen of om een eventueel al eerder 
aangekocht boek te laten signeren. Kom 
gerust luisteren of een praatje maken!

            PODIUM

            PODIUM

              STAGE

              STAGE



ACTIVITEITEN

SINQUEST PODCAST
PODCAST OVER KINK EN BDSM

Op KAPPE NOU is Dirk de Jong de hele 
dag aanwezig met de Sinquest Podcast.

Sinquest is een Nederlandstalige, niet 
commerciële podcast, gericht op 
inhoudelijke gesprekken met mensen 
van alle seksuele geaardheden en met 
alle verschillende voorkeuren die binnen 
de BDSM/Fetishbeleving gangbaar zijn. 
Mensen praten vrijuit over hun gevoel, 
over wat BDSM/fetish/sexualiteit 
betekent in hun leven en wat het ze heeft 
gebracht.

Wil jij geïnterviewd worden? Zoek Dirk op 
en praat als jezelf, of anoniem. TESS TESST

BLOGGER - SPEELTJESEXPERT 

Het doel van tesstesst.nl is het 
wegnemen van de taboes en de 
schaamte rond Sextoys. Tegenwoordig 
zijn veel sextoys erg goed, maar 
daardoor ook vaak behoorlijk aan de 
prijs. Welke zijn veilig voor je lichaam? En 
wat voor glijmiddel past bij je? Het kan 
erg fijn zijn om eerst een review te lezen, 
zodat je een beter idee kan krijgen of die 
toy misschien ook wat voor jou zou 
kunnen zijn, of misschien juist helemaal 
niet.
Tess Tesst presenteert haar favorieten, 
voorziet je van advies, en als je wilt kun 
je direct jouw toys bestellen bij de beste 
en voordeligste reseller. 

                       TOY ROOM

                                                              LIVING ROOM



ACTIVITEITEN

PRAAT NOU
LEZINGEN, ONDERWIJS EN VERHALEN

Kom in ons café naar het podium om te 
luisteren naar echte verhalen van echte 
mensen. Onderwezen te worden door 
echte onderwijzers. Lezingen te krijgen 
over de onderwerpen waar wij blij van 
worden. 

PRAAT NOU is een initiatief waar 
mensen de verhalen kunnen vertellen die 
zij willen. Kennis delen, je ontroeren, je 
aan het lachen maken, je een traantje 
doen wegpinken… 

Alle verhalenvertellers staan in ons 
programmaboekje, onder het kopje 
“Sprekers”

INTRO & EXTRO
EAT AND DRINK IN SILENCE, OR WITH COMPANY

Ons Café zal opgedeeld worden in twee 
delen. 

In het rode deel kun je bij iedereen 
aanschuiven, voel je vrij om te delen, te 
praten, te ontmoeten. Leer nieuwe 
mensen kennen en ontdek hun verhaal. 

In het blauwe gedeelte word je met rust 
gelaten. Wees even lekker op jezelf, of 
met je naasten, en fluister je gedachten 
en je bevindingen onder het genot van 
een hapje of een drankje. Hier houden we 
rekening met elkaar en kunnen we even 
ontprikkelen. 

                               CAFÉ

LIBRARY AND STAGE



ACTIVITEITEN
PILLOWTALK
POËZIE EN WOORDKUNST OVER LIEFDE, BDSM EN SEKS  

Wees welkom in de heerlijke zachte 
omgeving van ons dekentjesfort en kom 
meegenieten van dichters, schrijvers, 
woordkunstenaars en zinsmeden. 

Luister naar intens persoonlijke stukken, 
verwonder je over wat taal kan doen met 
je hart, je hoofd en je lendenen. 

Onze host zal, verdeeld over twee 
rondes, verschillende mensen aan het 
woord laten om hun vieze woordjes, geile 
gedichten, poezelige poëzie of vuile 
verhalen aan jullie te vertellen. 

*BEEP*liotheek
MINI BIBLIOTHEEK MET INFORMATIE EN VIEZIGHEID

In onze *BEEP* liotheek vind je boeken 
over seks, over BDSM, lijf, leden en de 
nederregionen. Van fotoboeken tot 
dichtbundels, onze bibliothecaris wijst je 
de weg en hoedt over onze boeken. 
Neem plaats in één van de zetels en 
droom weg bij een ieder die ons al voor 
is gegaan en het meer dan de moeite 
waard vond om de prachtige wereld van 
menselijke seksualiteit vast te leggen. 

Wij lenen en huren deze juweeltjes 
speciaal voor jullie, wees lief voor onze 
boeken, pak alle kennis die je pakken 
kunt, en geniet. 

                          LIBRARY

  BLANKET FORT



ACTIVITEITEN
CHILL OUT
A PLACE TO GATHER YOUR THOUGHTS & FEELINGS

Het Dekentjesfort is een ontprikkelzone. 
Je kunt hier terecht wanneer het je even 
teveel wordt, je even op jezelf wilt zijn, 
om wat voor reden dan ook. Wij snappen 
het. Het is een geweldig event, maar we 
vragen het maximale van bijna al je 
zintuigen. 

Let op, onze Chill Out is niet altijd 
beschikbaar. Op gezette tijden doen wij 
in het dekentjesfort ook onze Poëzie 
voorstellingen “Pillow Talk”. 

Je kunt wanneer er een event gaande is 
in het dekentjesfort ook terecht in het 
blauwe gedeelte in ons Café. DOE HET LEKKER ZELF

LEGE WAND VOOR INGEZONDEN & ZELFGEMAAKTE KUNST

Hey. Doe het anders lekker zelf. 

Wij willen jouw talent zien! Heb jij een 
super toffe foto gemaakt, een 
prachtschilderij, een meesterwerk van 
klei, of heb je de perfecte kinky trui 
gehaakt? Kom naar DOE HET LEKKER 
ZELF! en plaats je kunst in onze stand 
om aan onze bezoekers te laten zien. 

Wil je dit graag maar doe je het het liefst 
anoniem? Neem contact op met 
basb@vetitus.nl en we zorgen er voor dat 
we jouw kunstwerk laten zien, zonder dat 
je er zelf iets voor hoeft te doen… 
Behalve een meesterwerk maken dan. 

                       EXPOSITION ROOM

                                                             BLANKET FORT

mailto:basb@vetitus.nl
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LOCATIE       ORGANISATIE

RADION AMSTERDAM

In het voormalig tandheelkundig centrum ACTA, nu 
beter bekend als broedplaats ACTA, zit RADION. 
Een culturele vrijhaven waar we constant op zoek 
gaan naar de grenzen en raakvlakken van 
experimentele en reeds gevestigde projecten. Op 
die manier ontstaat een programma dat tevreden 
balanceert op de rafelranden van verschillende 
culturele disciplines.

VETITUS PRODUCTIONS

“EVERYTHING I LOVE IS FORBIDDEN”

Vetitus Productions organiseert feesten, 
evenementen, workshops en performances binnen 
de BDSM scene. We stimuleren kunstzinnigheid, 
openheid, duidelijkheid, inclusiviteit en balanceren 
op het randje van moraliteit.

LGBTGIA+, open naar alle relatievormen tussen 
consenting adults, streven we ernaar een veilige 
plek te maken waar je de donkerste kanten van je 
ziel vrij kunt laten bewegen.

WWW.VETITUS.NL
INFO@VETITUS.NL
0031652879396
 

http://www.vetitus.nl
mailto:INFO@VETITUS.NL

