MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VIA ONZE INTERNETPAGINA

aCTIVITEITEN

NIEUWSBRIEF 5 april 2011

Tenzij anders aangegeven zijn
de activiteiten in café Face It
Woensdag 13 april; vanaf 20.00 uur
Stiltecentrum Doopsgezinde Gemeente
Paslaan 6 te Apeldoorn

Thema: Roze & Religieus
Avond over geloof en homoseksualiteit
Vrijdag 15 april; vanaf 21.30 uur

Vrouwenfeest
‘Lentekriebels’
Party alleen voor vrouwen
Vooraf speeddaten (21.00 uur)
Zondag 17 april; vanaf 15.00 uur

Zondagmiddagsalon
‘Café Chantant’ met chansons

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel»

Gayleluyah! Roze & Religieus
Op woensdag 13 april wordt in Apeldoorn (Paslaan 6) vanaf 20.00 uur een
thema-avond georganiseerd. Met de titel ‘Gayleluyah! Roze & Religieus; hoe
doe je dat?’ zal nader ingegaan worden op het spanningsveld dat soms
tussen homoseksualiteit en religie lijkt te bestaan.
Interviewer tijdens deze avond is cultureel ondernemer Kees Posthumus. De
interviews zullen worden omlijst met liederen van Diana Vredenberg. De
avond wordt afgesloten met een forum, waarbij er voor bezoekers volop
ruimte is om zich in het gesprek te mengen.
De avond is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor de manier
waarop mensen hun homoseksualiteit en geloof met elkaar verbinden. Voor
mensen die zelf homoseksueel of lesbisch zijn, hun familie, vrienden en
mensen uit de kerkelijke gemeente.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Stiltecentrum van de
Doopgezinde Gemeente, Paslaan 6 te Apeldoorn. De avond begint om 20.00
uur en zal duren tot ± 22.00 uur. Opgeven is voor individuele bezoekers niet
nodig; voor groepen bij voorkeur wel.

VrouwenParty 'Lentekriebels' met Speeddaten
Zondag 24 april; vanaf 21.00 uur

Paaskaraoke-café
Meezingen met grote hits
Vrijdag 29 april; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Contracorriente’

Op vrijdag 15 april organiseert de Vrouwengroep van het COC weer het
halfjaarlijkse Vrouwenfeest. Het thema voor deze keer is 'Lentekriebels' en
als speciaal voorafje kun je ook nog Speeddaten met andere leuke meiden.
Het feest is speciaal door en toegang is alleen voor vrouwen.
Vanaf 20.45 uur is het café geopend en het Speeddaten begint om 21.00
uur. Tot 21.30 uur krijg je de kans om met diverse andere meiden kennis te
maken... dus wees op tijd!
De deur gaat vervolgens om 21.30 uur opnieuw open, zodat je eventueel met
je kersverse date tot 02.00 uur lekker uit je bol kunt gaan op de dansvloer
met de muziek van DJ Geke. De entreeprijs bedraagt €4,00 voor niet-leden
en €2,00 voor leden. Nogmaals toegang is alleen voor vrouwen!

Zaterdag 30 april; vanaf 12.00 uur

Koninginnedag-café
Hele dag doorlopend geopend!

Zondagmiddagsalon ‘Café
Café Chantant’
Chantant
Op zondag 17 april is er een speciaal Café Chantant met zangeres
Annemiek van Bussel. Zij zingt chansons vanuit Duits en Frans repertoire.
Iedere derde zondag is het Zondagmiddagsalon; speciaal gericht op de
minder jonge bezoekers (maar iedereen is welkom). Entree gratis!

Koninginnedag met Oranje Party

Zaterdag 30 april; vanaf 22.00 uur

Hollandse Oranje party
Miss Rose Murphy & haar dansers!
Woensdag 4 mei; vanaf 19.00 uur
Brink 19.00 uur - Grote Kerkhof 20.00 uur

Stille Tocht & Kranslegging
Vrijdag 6 mei; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Vier minuten’
Zondag 15 mei; vanaf 15.00 uur

Zondagmiddagsalon
‘Singletjesmiddag’ met DJ-Sjors
Vrijdag 27 mei; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Sasha’

Zaterdag 30 april is COC-café Face Itt al vanaf 12.00 uur geopend vanwege
Koninginnedag. Speciaal appeltaart en oranje knabbels. Gezellig middagcafé
en bijkomen van de festiviteiten op de Vrijmarkt of het winkelen. Op de bar
staan nootjes en pinda's en er wordt gemoedelijke muziek gedraaid. Kortom
K
een prima sfeer om lekker bij te kletsen. Het café blijft doorlopend open tot
het grote feest ‘s avond. Vanaf 22.00 uur begint vanwege Koninginnedag een
Hollandse Feestavond in Oranje Stijl. Speciaal optreden van Miss Rose
Murphy & her Dragpalace Dancers.
cers. Lekkere Nederlandstalige muziek van
alle tijden met DJ-Esmé!! Toegang tot 02.00 uur.

Doe mee aan Schorer Monitor 2011
Schorer werkt aan een optimale gezondheid en welzijn van homohomo en
bimannen. Jij kunt daaraan bijdragen, door de vernieuwde monitorvragenlijst
monitorvr
in te vullen. Deed je vorig jaar mee? Doe dat dan dit jaar ook. Invullen duurt
maar een kwartiertje. Een kostbaar kwartiertje, voor ons èn voor jullie. Want
de uitkomsten van het onderzoek helpen ons het hiv/soa-preventiebeleid
hiv/soa
verder te verbeteren.
en. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je in juni
bericht over de eerste onderzoeksresultaten.
Dus ga naar www.schorermonitor.nl en geef je bloot!

IJsselDykes: lesbisch sporten !
IJssel Dykes is een initiatief van COC Deventer: een sportieve groep
vrouwen die iedere donderdagavond in wisselende samenstelling basketbalt,
volleybalt of voetbalt. Iedere donderdagavond van 19.45 - 21.00 uur (m.u.v.
vakanties) in Gymzaal De Duivengang (Broederenstraat
(Broederenstr 1 te Deventer). We
staan voor enthousiast en ontspannen sporten, anderen ontmoeten en
gezellig wat met elkaar drinken na afloop van de training. Kom je
meetrainen? Graag even aanmelden via ijsseldykes@cocdeventer.nl .

COC-café Face It

OPENINGSTIJDEN

Brink 64a

Bovenbar & Dansvloer - Loungekelder

7411 BW Deventer
Contact:
Café-info: 0570-619149
Overige info: 06-1875 4684
Email: info@cocdeventer.nl
Internet: www.cocdeventer.nl

DO: 21.00 - 24.00 uur
VR: 21.00 - 24.00 uur
ZA: 16.00 - 18.00 uur
ZA: 22.00 - 02.00 uur
ZO: 15.00 - 18.00 uur
ZO: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Pindac
Diverse Activiteiten
After--shopcafé
Café & Dansvloer (trendy)
Zondagmiddag
Zondagmiddagcafé
Café
afé met Piekuurtje *

* Piekuurtje van 21-22
22 uur; alleen bier, fris en wijn

Meer weten? www.cocdeventer.nl

