Wees Jezelf: De Holland BiCon 2014
Het najaar staat in het teken van de Holland BiCon. Voor het zesde jaaar op
rij organiseert het LNBi de Holland BiCon.
Het is een weekend geworden vol workshops over hoe jij als bi jezelft bent.
Je kunt schrijven aan je je autobiografie, je kunt ervaren wat gender nu is
maar ook je verdiepen in wat voor leuks je met bepaalde spelletjes kunt
doen. En serieus aan de slag in Europa, want we roepen wel maar wie weet
nu precies wat er allemaal speelt? Maar ook op interpersoonlijkvlak, hoe
relateer je aan jezelf en wat betekent dat voor je relaties?
Kortom, een vol programma waarin meedoen de boventoon voert.
Trots op deze Holland BiCon en trots op weer een jaar waarin heel veel
mensen zich hebben ingezet om op heel veel fronten een verschil te maken
voor seksuele diversiteit. Zo zijn bi’s nadrukkelijk onder de aandacht
gebracht tijdens de Coming Out dag op 10 oktober, maar ook is er een
ronde tafelconferentie bij het hministerie gehouden op zeer hoog nivo, de
bovenste zaal in het gebouw, die expliciet ging over biseksualiteit. Met heel
veel verschillende partijen, waaronder het Landelijk Netwerk Biseksualiteit.
En het LNBi heeft zich laten zien in bibliotheken met
de expositie “Bi in Beeld”, bij veel bijeenkomsten en
infostands, heeft picknicks en andere activiteiten
georganiseerd of ondersteund en is uiteraard
aanwezig op Facebook en Twitter. Internationaal
spraken we mee bij ILGA-Europe en zorgden we voor
aandacht voor de Bi-Visibility day.
Ik wens iedereen een prachtige Holland BiCon 2014
met veel nieuwe ervaringen toe.
Erwin Heyl
voorzitter

Regels om te weten

Forumdebat

De Holland BiCon is er voor alle biseksuelen en
hun vrienden: mannen, vrouwen, transgenders,
kinky biʼs, ʻhuis- tuin- en keuken- biʼs’, queers,
radical faeries, ʻnet in het pakʼ biʼs, van elke
leeftijd en achtergrond. Dat vinden we heel leuk!
De Holland BiCon is een evenement waarop de
verscheidenheid van de biʼs in Nederland in volle
glorie naar buiten komt! Om te zorgen dat
iedereen zich thuis voelt op de BiCon, houden
wij enkele regels aan. Mocht je merken dat er
mensen zijn die zich niet aan de regels houden,
handel dan niet zelf, maar meldt het bij iemand
van het organisatieteam.

Het forum begint met een korte presentatie
van de uitkomsten van het Amsterdam
PinkPanel. Hierop zal Emiel Maliepaard
reflecteren en verder aan de hand van zijn
onderzoeken toelichten wat de positie is van
biseksualiteit in (overheids)beleid. Daarna
gaan we aan de hand van de persoonlijke
ervaringen van Hilda van Reeuwijk en Leopold
Lindelauff hiermee verder aan de slag. Wat
betekenen al die
onderzoeken nu en
wat willen wij. Hoe zijn
wij onszelf en wat
draagt daar het beste
aan bij.

• Respecteer elkaars grenzen!
• Wees tolerant naar de manier waarop anderen
hun biseksualiteit willen vormgeven. Bedenk dat
het hun manier is, en dat ook jij het volste recht
hebt om je eigen wijze te kiezen.
• Wat er besproken wordt of gebeurt tijdens de
workshops blijft tussen de deelnemers. Vertel
anderen gerust over je eigen ervaringen, maar
blijf bij algemene termen als het over andere
deelnemers gaat.
• Het ligt voor de hand, maar tijdens de BiCon
gelden gewone omgangsregels. Opdringerig
gedrag wordt niet geaccepteerd. Nee is nee,
onder alle omstandigheden. Mocht je klachten
hebben over het gedrag van iemand, meld het
dan even aan een van de vrijwilligers, die zal in
dat geval handelen. Opdringerig gedrag kan
leiden tot het ontzeggen van de toegang!
• Drank en eten is alleen toegestaan in het
cafégedeelte.
• Tijdens de Holland BiCon worden fotoʼs en
mogelijk filmopnames gemaakt. Mocht je het
idee hebben dat je op de foto staat maar je wilt
dat niet geef dat dan even aan.
• Aan het eind van de zaterdagmiddag wordt
een groepsfoto gemaakt. Deze foto zal in het
verslag van de BiCon op de website komen. Hou
hier rekening mee als je meedoet.
TELEFOONNUMMERS
Mocht je de organisatie tijdens de Holland BiCon
willen bereiken, bel dan: 06-237 298 93.
Het COC Haaglanden is te bereiken op: 0703659090, adres: Scheveningseveer 7, 2514 HB
en
beschikt
over een
pinautomaat.

Emiel is onderzoeker
en doet op
persoonlijke titel veel
onderzoek naar
biseksualiteit.

Tijd

Programma

plek

10:0010:30

Inloop COCHaaglanden – inschrijven,
koffie/thee

cafe

10:30
11:0012:15

Opening, door niemand minder dan Harry cafe
Derksen, voorzitter COC Haaglanden
LNBi goes Europe
Achterzaal

workshops

NewBi’s

12:1513:150

Hoe zelfacceptatie je relatie positief kan
beinvloeden
LUNCH (selfcatering) (bv hiernaast in de
lunchroom de Prinsenkelder)

zaterdag

13:15014:45

Hoe zit het met mijn Gender

Achterzaal

workshops

Selfie Schrijven, workshop voor bi's

Secretariaat
Bovenzaal

ToyWorkshop
Leopold is een actieve
bi wonend in
Tongeren en lid van
de Raad van Bestuur
Cavaria vanuit het
thema biseksualiteit
en voorlichter
geweest bij het COC.

Hilda is
jongerenwerker in
Rotterdam en zet
zich op velerlei
manieren actief in
voor een
rechtvaardig
samenleven. Zij is de
drijvende kracht
achter
FullTimeFairtrade.

------------------Voor wie liever niet aan het panel deelneemt
is er in de Bovenzaal een Crea-workshop
onder leiding van Tijmetje

Secretariaat
Bovenzaal

14:4515:00

Pauze

15:0017:00

Forumdebat: uitkomsten Amsterdam
PinkPanel belicht, bediscussieert door
Émiel Maliepaard en veel meer....
Creaworkshop

Achterzaal
Bovenzaal
cafe

17:3019:30

Diner

19:0020:30

Massageworkshop

19:3020:30

Bijpraten/ pimpen voor het ball

20:30

Baffling Barbarian Bisexual Ball met
optreden van MARCEL en PATRICIA van
de band DiscCover . Daarna is de
dansvloer volledig vrij en wordt er
geswingd

Cafe

10:00

Koffie/thee-inloop/bijkomochtend

Cafe

12:00-

Bezoek Vredespaleis

Cultuur

Vanaf
12:00

Ouderensoos in COC Haaglanden (geen
onderdeel, wel toegankelijk voor een
ieder)

Cafe

Bovenzaal

zondag

1ste verdieping; secretariaat – 2de verdieping; vergaderzaal
De Holland BiCon “Wees jezelf” is mede mogelijk gemaakt door de
faciliteiten en vrijwilligers van COC Haaglanden

NewBi’s door Tijmetje Dieleman
Een workshop speciaal voor diegenen die voor
het eerst keer op de BiCon zijn. Maak kennis
met elkaar en deel je ervaringen en
verwachtingen
Tijmetje is al jarenlang de persoon die
iedereen die voor het eerst op de Holland
BiCon komt dat bijzondere gevoel geeft dat
iedereen er mag zijn.

LNBi goes Europe door Hilde Vossen
De workshop LNBi goes Europe gaat in op de emancipatie van biseksuelen in
Europa. Wordt de situatie beter voor bi's? Wat zijn zoal de ontwikkelingen?
Welke positie neemt het Landelijk Netwerk Biseksualiteit hierbij in? Waar
staan andere landen en organisaties op dit punt?
En waar sta jij zelf als bi in/met het buitenland?
Hilde Vossen is mede-oprichter en coördinator
van het European Bisexual Network for Activists.
Leden van dit netwerk motiveren,
enthousiasmeren en inspireren biseksuelen en
iedereen, die mensen die zich het liefst zo noemen een warm hart toe
draagt.

Hoe zelfacceptatie je relatie positief kan beinvloeden door Renske van der
Waal
Vanuit de persoonlijke ervaring bi, poly zijn en
dichter bij jezelf komen te staan, en wat is het
effect op je partner. Ik vertel over mijn
knuffeltje, dat ik gebruikte om mijn biseksualiteit
te accepteren. Wat leerde de spiegel mij en hoe
hielp mij dit in mijn relaties.
Aan de hand hiervan gaan we met elkaar in
gesprek en is er ruimte om te delen. Hoe was dit
voor jullie?
Renske: Ik ben zeer gepassioneerd voor het maken van films, heb 2
konijntjes en een fijn eigen huisje. Ik ben bi en leef polyamoreus, ben
studente aan de kunst academie. 26 jaar en nu ruim 2 jaar uit de kast, sinds
een jaar ook open polyamoreus. Ik reis regelmatig naar Amsterdam, want
daar woont me vriend, soms gaan we samen op date of daten we daarnaast
nog alleen. Dit gaat in overleg en we houden rekening met elkaar. We
werken ook samen en geven geregeld workshops over daten, polyamory of
hoe je een diepere verbinding kunt maken, wij vinden dit heel leuk om te
doen en het geeft ons beiden erg veel voldoening.

Hoe zit het met mijn gender? door Vreer
Verkerke en Nico Lippe
In deze workshop gaan de deelnemers aan de
slag met de vraag "hoe zit het met mijn
gender?". Na een korte introductie over gender
(kort samengevat, het geslacht dat je jezelf
voelt), wat dat is en wat daar mee te maken
heeft, krijg je een aantal vragen die je aanzetten
na te denken over je eigen gender. Ben ik een
vrouw, een man of iets daar tussen in of mogelijk
geen van beide? Ben ik een mannelijke vrouw,
een vrouwelijke man, en vrouwelijke vrouw of
een mannelijke man of nog iets anders. En op
grond waarvan beschouw ik mezelf als zodanig?
Bovendien, vr ouwelijkheid en mannelijkheid,
wat betekent dat precies? En zijn die verschillen
aangeleerd of aangeboren?
Vreer Verkerke is
gendereducator en
expert op het gebied
van
trans/intersekse/queer
en (mensen)rechten.
Vreer is een
genderduizendpoot en
mede-oprichter van
Transgender Netwerk
Nederland en
bestuurslid bij
Transgender Europe. Zhij houdt zich verder
vooral bezig met vragen over transgender
gezondheidszorg.
Nico Lippe is coördinator voorlichting van het
LNBi. Naast vragen over seksualiteit, seksuele
oriëntatie en
zelfbenoeming en hoe
je je relatie(s) en
seksuele leven op een
bevredigende manier
vormgeeft heeft hij
grote belangstelling
voor genderrollen,
genderidentiteit, en de
invloed van
opvattingen over gender op de emancipatie van
lhbtiq mensen, maar ook heteroseksuele
vrouwen en mannen.

Selfie Schrijven, workshop voor bi’s door
Connie van Gils
In deze workshop ga je onder deskundige
leiding aan de slag met het schrijven van een
selfie
Connie van Gils
is biseksueel,
auteur/recense
nt, werkzaam
bij Ihlia,
kenniscentrum
voor seksuele
en romantische
diversiteit
Seks Toys, speeltjes. Iedereen komt er
vroeger of later wel eens mee in aanraking
door Liane Muller en Georgina Haug
Ontdekken, nieuwe impulsen ontvangen en
ervaringen delen.
Georgina Haug
(www.smiledynami
cs.nl) is een directe
communicator die
met lichaamswerk
en intimiteit een
brug slaat naar een
grotere verbinding met
onszelf en met elkaar.
Liane Muller is als
penningmester van het
LNBI nou betrokken bij
de ontwikkelingen van
zichtbaarheid en
acceptatie van Bi’s in de
samenleving.

Speciaal voor de Holland BiCon is er na het
eten een aantal korte handmassages of
hoofd/nek/schouder demonstratie
massagesessies voor, gegeven door
LilyBlossomMassage.

PARTY TIME
De Holland BiCon kan natuurlijk niet
zonder het Baffling Bavarian
Bisexual Ball.
Dit keer trappen Marcel en Patricia
van de band DiscCover de avond af.
De band timmert in het zuiden van
Nederland behoorlijk aan de weg en
wij zijn blij dat we deze twee kanjers dan ook naar Den Haag hebben
weten te krijgen! Tijdens en daarna is uiteraard de dansvloer vrij om je
helemaal los te swingen.
Na het optreden is de
dansvloerhelemaal vrij om je
te alaten gaan op de
opzwepende klanken
uitgezocht door Marcel
himself.

Zondagochtend – TIME
De zondagochtend gebruiken we traditioneel om bij te praten, goed
wakker te wordne onder het genot van een kop koffie of thee, je ontbijt
naar binnen te werken of aan te
vallen op de heerlijke cake en koek.
En dit alles vanaf 10:00 in COC
Haaglanden. Wie is het meest fris op
de vroege ochtend? Gebruik de
ochtend om verder te kletsen met
nieuwe vrienden en oude bekenden.
Rond een uur of twaalf gaan we
gezamenlijk op pad om ons te
verdiepen in de stad van de Vrede.

