MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VIA ONZE INTERNETPAGINA

Activiteiten
Happy Hour!

Rond de kerstdagen 2011

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 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

Vrijdag 16 december: Triviant Spelcafé
De derde vrijdagavond staat in het teken van het Spel. Iedere maand staat
een speciaal spel centraal en deze keer is dat het Vraag-en-Antwoord-Spel
‘Trivial Pursuit’ oftewel Triviant. Graag aanwezig om 20.30 uur, want om
21.00 uur willen we beginnen. Spel duurt tot ± 23.00 uur; daarna gezellige
naborrel. Café open tot 24.00 uur. Bar blijft iets langer open.

Zondag 18 december: Film ‘Wilde’ (VK 1997)
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 15.00 uur (gratis)
‘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,
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.

Zondag 18 december: Snertcafé met optreden
‘De Jongens van de Reisvereniging’
Het is Dickensfestival in Deventer. Op zondag 18 december is iedereen
vanaf 16.00 uur hartelijk welkom op de gemoedelijke zondagmiddagsalon in
COC-café Face It met fijne muziek en lekkere hapjes. Het thema is
‘Snertmiddag’ en deze keer een speciaal optreden van ‘De Jongens van de
Reisvereniging’ uit Zwolle. Net als vorig jaar zal dit kwartet op vrolijke wijze
diverse smartlappen ten gehore brengen. Natuurlijk is er ook erwtensoep
verkrijgbaar. Het COC-café blijft doorlopend open tot ‘s avonds het
Zondagcafé begint. Het optreden is gratis.

Zondag 18 december; vanaf 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Snertcafé met gastoptreden van
‘De Jongens Van De Reisvereniging’

Zaterdag 24 december: Kerstfilm met hapjes
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 20.00 uur (gratis)
Make The Yuletide Gay (VS 2009) - Olav en Nathan zijn twee studenten en
wonen als lovers min of meer samen op de campus. De kerstvakantie breekt
aan en ze maken zich op om naar hun eigen familie af te reizen. Nathan
besluit een verrassingsbezoek te brengen aan Olav in Wisconsin, maar hij
weet echter niet dat deze zijn ouders nooit heeft verteld dat hij homo is. Olav
wordt geconfronteerd met de absurditeit van het verbergen van zijn liefde
voor de ogen van iedereen waar hij van houdt.
Daarna is het COC-café geopend van 22.00 uur tot 01.00 uur.

Maandag 26 december: Sing-alongcafé
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
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

Op Tweede kerstdag kan iedereen na twee dagen kerstdiner lekker los, dus
een uitgaansavond in een speciale sfeer. Liefhebbers kunnen meezingen
met de liedjes uit de populaire musical ‘The Sound of Music’. Men kan zich
daarbij uitdossen in een outfit van verknipte gordijnen of een gezellig
nonnenpakje. Het COC-café is geopend vanaf 21.00 en blijft open tot 24.00
uur. Het meezing-gedeelte is van 21.00 tot 22.00 uur en daarna kan nog
gezellig nageborreld worden.

Donderdag 29 december: Humorfestival 2011
Optreden smartlappenduo ‘De Akoestini’s’
Tijdens het Deventer Humorfestival is er ieder jaar een Smartlappenavond en
deze zal dit jaar ook in COC-café Face It worden gehouden. Het duo ‘De
Akoestini’s’ verzorgen een komisch optreden en dat betekent lekker genieten
en met volle borst meezingen met bekende smartlappen, die live gespeeld
worden. Vanaf 21.00 uur is het café geopend en de toegang is gratis. Café
open tot 24.00 uur. Bar blijft iets langer open.

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

Vrijdag 30 december: Film (homothema)
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 20.00 uur (gratis)
From Beginning to End (Brazilië 2009) - Verboden liefde tussen
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 homoerotisch. Hun ouders zijn bezorgd, zoals de filmtrailer laat zien…

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

IJssel Dykes
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 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 .

Zaterdag 31 december – zondag 1 januari 2012

Out & New Party
Op Oudejaarsnacht
jaarsnacht van zaterdag 31 december op zondag 1 januari 2012
wordt een grootse party gegeven door het COC-feestteam
COC
en de Cafégroep.
Eigenlijk twee party’s want tijdens deze OUT&NEW-PARTY
OUT&NEW
kun je al vanaf
19.00 uur terecht voor een preparty (vooraf opgeven).
opgeven) De echte party start
om 23.30 uur en is voor iedereen toegankelijk (vol is vol). Tot 02.00 uur kun
je naar binnen, maar het feest gaat daarna nog wel door tot 04.30 uur.
De Preparty is op zaterdag 31 december van 19.00 tot 23.00 uur. Het bestaat
uit een Indiaas Buffet en daarna allerlei leuke spelletjes. Deelnamekosten
aan het buffet en de spelletjes bedragen €25,€25, (hier zijn ook vier drankjes bij
inbegrepen). Graag opgeven en bedrag storten voor vrijdag 23 december
(info ontvang je zodra je eerste aanmelding
aanmel
binnen is); maximaal 40
personen kunnen deelnemen dus wees er snel bij!
Op 31 december is café Face It vanaf 23.30 uur voor iedereen toegankelijk
voor de echte OUT&NEW-Party:
Party: Out Of Yourself in 2012! We tellen af tot
middernacht en dan barst het feest in volle hevigheid los. Vooraf reserveren
of kaarten kopen niet nodig, maar vol is vol! De deur sluit om 02.00 uur, maar
iedereen die dan binnen is kan daarna nog twee uur doorfeesten.

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

Meer weten? www.cocdeventer.nl

