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Happy Hour! 

Alleen voor COC-leden op vertoon  
van geldige lidmaatschapskaart! 

Zaterdag van 22 tot 23 uur 
Zondag van 21 tot 22 uur 

 

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 2 december; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘From 80 Days’ 
 COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

Vrijdag 16 december; vanaf 21.00 uur 

Spel & Café: Triviant 
Speels vraag-en-antwoord-spel 

 

Zondag 18 december; film vanaf 15.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ’Wilde’  
COC-café open vanaf 16.00 uur 

 

Zondag 18 december; vanaf 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
Snertcafé met gastoptreden van  

‘De Jongens Van De Reisvereniging’ 
 

Zaterdag 24 december; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café (met speciale hapjes); 

’Make The Yuletide Gay’  
COC-café open vanaf 22.00 uur 

 

 

 

In december worden maar liefst vier ‘Roze’ films vertoond.  
Twee op de eerste en laatste vrijdag; één op de derde 

zondagmiddag en een speciale kerstfilm op kerstavond. De films zijn 
te zien in Huiskamerbioscoop ‘De Kleine Keizerin’ van de Openbare 

Bibliotheek Deventer (Brink 70 – ingang Kleine Overstraat).  
Aanvang 20.00 uur (op zondag 18 december 15.00 uur); zaal open 
kwartier voor aanvang; entree gratis. Beperkte plaatsen, dus vol is 

vol! Daarna gezellig napraten in COC-café Face It – Brink 64 a. 
 

 2-12: For 80 Days (Spanje/Baskenland 2010) 
Als de zeventigjarige Axun naar het ziekenhuis wordt geroepen om voor de 
zwaargewonde ex-man van haar dochter te zorgen, blijkt de vrouw die voor 
de andere patiënt in de kamer zorgt, tot haar verbazing Maite te zijn. Maite is 
een goede vriendin uit haar jeugd, wie ze inmiddels al 50 jaar niet gezien 
heeft. Ondanks dat hun levens compleet verschillend zijn. Axun heeft 
gekozen voor een leven met haar man op de boerderij en Maite heeft de hele 
wereld gezien, wordt al snel duidelijk dat de chemie tussen hen onveranderd 
is. 
Plots grijpt Axun elk moment aan om naar het ziekenhuis te gaan. Dit tot 
grote verbazing en steeds groter wordende irritatie van haar man. Dan 
ontdekt Axun dat Maite openlijk lesbisch is en krijgt ze twijfel over haar eigen 
gevoelens voor Maite. 
 

18-12: Wilde (VK 1997) 
‘Wilde’ is het verhaal van Oscar Wilde: genie, dichter, toneelschrijver en de 
Eerste Moderne Man die zich op latere leeftijd bewust wordt van zijn 
homoseksualiteit, enorm worstelt met de balans tussen zijn huwelijk, het 
vaderschap, zijn carrière en zijn obsessieve liefde voor Lord Alfred Douglas, 



 

Zondag 25 december; vanaf 21.00 uur 

Eerste Kerstdagcafé 
Nagenieten van de kerstmaaltijd 

 

Maandag 26 december; vanaf 21.00 uur 

Sing-along ‘The Sound of Music’
Meezingen met de bekende liedjes 

 

donderdag 29 november; vanaf 21.00 uur 

Optreden ‘The Akoestini’s’ 
Meezingmuziek vanwege Humorfestival 

 

Vrijdag 30 december; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; 
’From Beginning to End’  
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

JAARWISSELING 2011-2012 
Zaterdag 31 december; vanaf 19.00 uur 

Preparty met Buffet 
vooraf opgeven via Feestteam 
Zaterdag 31 december; vanaf 23.30 uur 

‘Out & New’ party  
Voor iedereen; vol is vol 

 

 

 

 

COC-café Face It 
Brink 64a 

7411 BW Deventer 
 

Contact: 
 

Café-info: 0570-619149 
Overige info: 06-1875 4684 
Email: info@cocdeventer.nl 

Internet: www.cocdeventer.nl 

Meer weten?  
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bijgenaamd Bosie. De gewelddadige vader van Bosie, Markies Queensberry, 
stuurt aan op een juridische confrontatie door Wilde in het openbaar te 
beschuldigen van perversiteiten. Wilde weigert het land te ontvluchten
wordt uiteindelijk veroordeeld tot 2 jaar dwangarbeid door de intolerante 
Victoriaanse rechtspraak. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn
 

24-12: Make The Yuletide Gay
Olav en Nathan zijn twee studenten aan de universiteit. Ze zijn lovers en 
wonen min of meer samen op de campus. De kerstvakantie breekt aan en ze 
maken zich op om naar hun eigen familie af te reizen. Olav neemt kussend 
afscheid van Nathan en stapt in de auto voor de lange rit naar Wisconsin 
waar zijn ouders wonen. Onderweg stopt hij bij een bezinestation en wisselt 
van kleren. De vlotte broek en schoenen en het roze shirt maken plaats voor 
een meer degelijke outfit. Zijn ouders weten niet dat hij homo is en
zo houden. Zijn moeder laat het zelfs niet na hem telkens te koppelen aan de 
dochter van de buren. Ondertussen heeft Nathan een telefoontje gekregen 
van zijn rijke jet-set ouders. Ze zijn gestrand in Parijs en slagen er niet in op 
tijd thuis te zijn. Of hij het erg vindt kerst te vieren met zijn vriend. Nathan 
ruikt zijn kans en besluit een verrassingsbezoek te brengen aan Wisconsin. 
 

30-12: From Beginning to End
Verboden liefde tussen 2 Braziliaanse broers zie je in deze film “From 
beginning to end”, dus van jongs af aan volg je de jongens en de 
ontwikkeling in hun relatie. Het Portugese Do Começo ao Fim betekent: Van 
Begin Tot Eind (FROM BEGINNING TO END is de DVD titel van deze film); 
dit psychologisch drama volgt de verboden homoseksuele liefde tussen de 
Braziliaanse halfbroers Thomas en Francisco. De jong
aan intiem en hecht verbonden met elkaar; naarmate de stiefbroers 
opgroeien, wordt de wederzijdse liefde meer en meer incestueus homo
erotisch. Hun ouders zijn bezorgd, zoals de filmtrailer laat zien…
 

  

 OPENINGSTIJDEN
Bovenbar & Dansvloer  

 

 
 

DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindac
VR: 21.00 - 24.00 uur   Café (d
ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-shopc
ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café & D
ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met 
* Happy Hour voor leden: zaterdag 22
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten?  www.cocdeventer.nl

bijgenaamd Bosie. De gewelddadige vader van Bosie, Markies Queensberry, 
stuurt aan op een juridische confrontatie door Wilde in het openbaar te 
beschuldigen van perversiteiten. Wilde weigert het land te ontvluchten en 
wordt uiteindelijk veroordeeld tot 2 jaar dwangarbeid door de intolerante 
Victoriaanse rechtspraak. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. 

Make The Yuletide Gay (VS 2009) 
Olav en Nathan zijn twee studenten aan de universiteit. Ze zijn lovers en 
wonen min of meer samen op de campus. De kerstvakantie breekt aan en ze 
maken zich op om naar hun eigen familie af te reizen. Olav neemt kussend 

to voor de lange rit naar Wisconsin 
waar zijn ouders wonen. Onderweg stopt hij bij een bezinestation en wisselt 
van kleren. De vlotte broek en schoenen en het roze shirt maken plaats voor 
een meer degelijke outfit. Zijn ouders weten niet dat hij homo is en dat wil hij 
zo houden. Zijn moeder laat het zelfs niet na hem telkens te koppelen aan de 
dochter van de buren. Ondertussen heeft Nathan een telefoontje gekregen 

set ouders. Ze zijn gestrand in Parijs en slagen er niet in op 
e zijn. Of hij het erg vindt kerst te vieren met zijn vriend. Nathan 

ruikt zijn kans en besluit een verrassingsbezoek te brengen aan Wisconsin.  

m Beginning to End (Brazilië 2009) 
Verboden liefde tussen 2 Braziliaanse broers zie je in deze film “From 
beginning to end”, dus van jongs af aan volg je de jongens en de 

Het Portugese Do Começo ao Fim betekent: Van 
Begin Tot Eind (FROM BEGINNING TO END is de DVD titel van deze film); 
dit psychologisch drama volgt de verboden homoseksuele liefde tussen de 
Braziliaanse halfbroers Thomas en Francisco. De jongens zijn van jongs af 
aan intiem en hecht verbonden met elkaar; naarmate de stiefbroers 
opgroeien, wordt de wederzijdse liefde meer en meer incestueus homo-
erotisch. Hun ouders zijn bezorgd, zoals de filmtrailer laat zien… 

OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

24.00 uur   Praat & Pindacafé  
(diverse activiteiten)   
shopcafé 

02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) *  
afé met vrolijke muziek * 

: zaterdag 22-23 uur; zondag 21-22 uur 
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

www.cocdeventer.nl 


