MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VIA ONZE INTERNETPAGINA

aCTIVITEITEN

NIEUWSBRIEF 12 oktober 2011

Tenzij anders aangegeven zijn
de activiteiten in café Face It
(meer info over deze activiteiten is te vinden
op onze site; klik op naam activiteit)
Vrijdag 14 oktober; vanaf 21.00 uur

Bokbieravond Duitse sfeer
Schlagers, Bier und Wurst
Zondag 16 oktober; film vanaf 15.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film; ‘Englishman in New York’
«Begroetingsregel»«Begroetingsregel»

Duitse Avond met Bokbier en Worst
Op vrijdag 14 oktober breekt het Bokbierseizoen weer aan en dat wordt
gevierd mit ein Abend in Duitse stijl. Lekker meezingen met Duitse Schlagers
en genieten van de bierworst. Natuurlijk kan men ook het Bokbier van de Tap
proberen! Café open tot 24.00 uur. Bar blijft iets langer open. Lederhosen
niet verplicht, maar mag wel.

Filmmiddag op de derde zondag (vanaf oktober)

Ook zondag 16 oktober; vanaf 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Frans Café met chansons en hapjes
Vrijdag 21 oktober; vanaf 21.00 uur

Optreden ‘In alle Staten’

Vanaf oktober kunnen Roze filmliefhebbers ook op de derde zondagmiddag
terecht. Voorafgaand aan het Zondagmiddagsalon is in huiskamerbioscoop
‘De Kleine Keizerin’ (Openbare Bibliotheek) een film met een homoseksueel
thema te zien en daarna kan men gezellig doorzakken in COC-café Face It.
Aanvang film om 15.00 uur; café geopend vanaf 16.00 uur. De filmavonden
zijn een samenwerking tussen COC Deventer en de Openbare Bibliotheek
Deventer; de toegang is gratis. Op zondag 16 oktober staat de film ‘An
Englishman in New York’ (VK 2009) op de agenda. Deze biografische
speelfilm rond excentrieke celebrity Quentin Crisp (1908-1999) die, beroemd
geworden na de publicatie van zijn memoires, emigreert naar New York in de
jaren ’80 en daar de boel op stelten zet.

Live muziek vanwege Muziek Totaal

Zondagmiddagsalon: Frans Café

Vrijdag 28 oktober; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Op zondag 16 oktober is iedereen van harte welkom op de gemoedelijke
zondagmiddagsalon met fijne muziek en lekkere hapjes. Vandaag is het thema
‘Frans Café’, dus dat houdt in chansons, wijn en stokbrood met diverse kaasjes.
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. Het COCcafé is geopend vanaf 16.00 en gaat door tot ‘s avonds het Zondagcafé begint.

Film & Café; ‘Children of God’
COC-café open vanaf 21.00 uur

Zaterdag 29 oktober; vanaf 22.00 uur

Rock It @ Face It!
optreden van zangeres Anne

Dinsdag 1 november; vanaf 20.00 uur

Najaarsledenvergadering
Denk aan de lidmaatschapskaart!
Vrijdag 4 november; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘The Secret

Diaries of Miss Anne Lister’
COC-café open vanaf 21.00 uur

Livecafé met ‘In Alle Staten
Vrijdag 21 oktober is het weer Deventer Muziek Totaal, dus overal Live
muziek in de Deventer binnenstad. In COC-café Face It treedt de band ‘In
Alle Staten’ op. Het café is open vanaf 21.00 uur en de toegang is gratis;
bovenbar en rookkelder open tot 01.00 uur. Hou je van live-muziek, dan moet
je In Alle Staten een keer hebben gezien! In Alle Staten brengt de hits van
Bløf, Van Dik Hout en De Dijk en laat je helemaal los gaan op de dansvloer
met herkenbare ska van Doe Maar en ‘all’timers van wijlen James Brown en
Amy Winehouse. Ook rocken ze je gek met Anouk, Kane en Gavin DeGraw.
Dat alles én meer in een stevige live show. Meer informatie over de band is
te vinden op de website van In Alle Staten.

Rock It @ Face It met zangeres Anne
Zaterdag 29 oktober organiseert het Feestteam een party met het thema
‘Rock It @ Face It’ met een optreden van zangeres Anne. De laatste
zaterdag van iedere maand wordt georganiseerd door het Feestteam en richt
zich vooral op een jonge doelgroep. De DJ zorgt voor lekker vrolijke muziek
zodat je wel moet swingen op de dansvloer boven. Beneden in de
loungekelder kun je wat intiemer genieten van elkaar of je sigaretje. Vanaf
22.00 uur kun je naar binnen en de entree is gratis. Happy Hour van 22.00
tot 23.00 uur.

Vrouwenfeest met Cincity’s Yazz
Op vrijdag 11 november is de halfjaarlijkse Vrouwenavond speciaal door en
alleen voor vrouwen. Het bekende DJ-duo Cincity’s Yazz zorgt ervoor dat je
met andere meiden lekker los kunt gaan op de muziek. De party gaat door tot
02.30 uur. COC-leden € 2,00 en niet-leden € 4,00. Meer informatie volgt
binnenkort, maar zet Elf-Elf-Elf alvast in je agenda.

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’

Vrijdag 11 november; vanaf 21.30 uur

Vrouwenfeest 11-11-11
Party door en alleen voor vrouwen
Vrijdag 18 november; vanaf 21.00 uur

Spel & Café: Homo-Hints
Speels uitbeeld-en-raad-spel
Donderdag 24 november; vanaf 20.00 uur
Etty Hillesum Centrum; Roggestraat 3 - Deventer

Documentaire ‘Kara Koyun’
Over homofobie in Turkije. Entree € 6,00.
Vrijdag 25 november; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café;’Mine Vaganti’
COC-café open vanaf 21.00 uur

COC Deventer organiseert op zaterdag 26 november weer een spetterende
stijldansavond in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. De kosten voor deze
swingende dansavond bedragen €10,00 voor COC-leden en €12,00 voor niet-leden.
Hiervoor ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis drankje in COC-café
Face It waar een afterparty zal plaatsvinden.
De avond begint om 20.00 uur met een dansworkshop van uniparendansschool
Hans Vos uit Amsterdam. Voor deze workshop heb je geen danservaring nodig dus
iedereen kan deelnemen! Het is een dansavond voor MM- & VV-paren, maar ook
singles zijn van harte welkom! Na de workshops is het vrij dansen tot ± 23.00 uur in
zaal ‘De Horst’ en je kunt verder feesten in COC-café Face It tot 02.30 uur.
Beperkte kaarten, dus reserveer op tijd via dit e-mail-adres.

Documentaire over homofobie in Turkije in het EHC
Donderdag 24 november wordt in het Etty Hillesum Centrum de
documentaire ‘Kara Koyun’ (Het Zwarte Schaap) van Can Celebi vertoond.
De film gaat over Ahmet Yildiz, die in 2008 in opdracht van zijn familie op 25jarige leeftijd in Istanbul werd vermoord. De Turks-Nederlandse filmmaker
Can Celebi, actief bij de Turkse hulp- en adviesorganisatie Homoloket in
Amsterdam, is aanwezig tijdens de bijeenkomst. Na de film zal Can Celebi
vanuit zijn eigen perspectief (deskundigheid, ervaringen in het werk) met het
publiek in gesprek gaan over eerwraak, huiselijk geweld, de bedreigde en
kwetsbare positie van allochtone LHBT’ers in Nederland. De entreeprijs
bedraagt € 6,00. Het EHC is te vinden aan de Roggestraat 3 te Deventer;
meer info via deze internetsite.

Ook vrijdag 25 november; vanaf 21.00 uur

Optreden ‘Maxwell Street’
Live Muziek vanwege Blues Night
Zaterdag 26 november; vanaf 20.00 uur
Zaal ‘De Horst’; Kerkstraat 5 te Deventer

Roze Stijldansavond
Daarna COC-café open vanaf 22.00 uur

Happy Hour!
Zaterdag van 22 tot 23 uur
Zondag van 21 tot 22 uur

COC Deventer begint Roze Leesclub
In het najaar wil COC Deventer starten met een leesclub. Een keer in de twee
maanden komen we bij elkaar om een boek te bespreken. Dat kan bij iemand thuis,
in het COC of in de bibliotheek. Bij veel aanmeldingen starten we meerdere
leesclubs. Voor mannen is er ‘De Groene Anjer’, voor vrouwen ‘De Tiende Muze’ en
voor een gemengde groep ‘De Groene Muze’.
Aanmelden kan via films@cocdeventer.nl, Facebook COC Deventer of mondeling
bij Katinka Groothuis of Ojon van Strijland.

Lekker sporten met de IJssel Dykes
IJssel Dykes is een initiatief van COC Deventer: een sportieve groep vrouwen die
iedere donderdagavond in wisselende samenstelling basketbalt,
basketbalt volleybalt of
voetbalt. Iedere donderdagavond van 19.45 - 21.00 uur (m.u.v. vakanties) in
Gymzaal De Duivengang (Broederenstraat 1 te Deventer). We staan voor
enthousiast en ontspannen sporten, anderen ontmoeten en gezellig wat met elkaar
drinken na afloop
op 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: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Pindac
Café (diverse
(d
activiteiten)
After-shopc
shopcafé
Café & Dansvloer
D
(trendy) *
Café
afé met vrolijke muziek *

* Happy Hour: zaterdag van 22-23
23 uur; zondag van 21-22 uur
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten? www.cocdeventer.nl

