Bij onze Porto Party nemen we de bezoeker mee naar de wereld van
onze favoriete film: Dirty Dancing. Deze ondergewaardeerde
klassieker is misschien niet de eerste film waar je aan denkt als het
om feminisme gaat, maar schijn bedriegt. En net als in de film,
waarin Baby de controle over haar eigen leven neemt, claimen wij
ons lichaam. Geen censorship van de tepel. #freethenipple

Nog voordat je binnenkomt begint het thema al: want ja, die
beroemde brug met de witte hekjes op weg die hebben wij voor je.
Dans, chacha, twerk of loop. Pak onderweg een watermeloen om
mee naar binnen te komen. Het niet zo geheime wachtwoord is dan
ook “i carried a watermelon”

Eenmaal binnen worden op alle muren beelden uit deze film
vertoond. Dansscenes, bloopers, etc. Ook voor de muziek is
gezorgd. Je luistert naar een mix van natuurlijk de soundtrack van
zowel deel I als II, maar aangevuld met een scala aan fantastische
vrouwelijke artiesten: https://open.spotify.com/playlist/
527MvrJj4USrXRX3JDpvMp?si=TYwOdnZ5TVK2zLNN6ChOWg

Je hoeft je geen moment te vervelen. Natuurlijk kan er gedanst
worden, zelfs met professionele dansers. Zo hebben we een
speciale hoek waar onze gasten uitgenodigd worden tot het
proberen van “de” enige echte einddans. Wie er plaatsneemt hoort
de beroemde woorden “nobody puts baby in a corner” waarna time
of my life wordt ingezet (Min lift wegens veiligheidsvoorschriften)

Onze dresscode is uiteraard free the nipple. Maar voor eenieder die
zich daar iets minder comfortabel bij voelt, hebben we een glitter &
sticker bar. Hier kan je je lichaam tot waar kunstwerk laten
omtoveren. Alle glitters zijn biodegredable! Oh en natuurlijk is elk
gender welkom!

Last but not least hebben we ook wat speciale cocktails voor de
gelegenheid. Allemaal op watermeloen basis, gemixt met je
favoriete sterke drank naar keuze: Neem bijvoorbeeld een sangria,
margarita, mojito, allemaal met de watermeloen als stralend
middelpunt.

