Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 25 januari 2012

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 27 januari; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café;
‘Les Amours Imaginaires’
COC-café open vanaf 21.00 uur

zaterdag 28 januari; vanaf 22.00 uur

Black & White Party

georganiseerd door het Face It-Feestteam
vrijdag 3 februari; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘The Mountain’
COC-café open vanaf 21.00 uur
vrijdag 3 februari; vanaf 21.00 uur

Optreden ‘Celtic Wind’

Live muziek vanwege Irish Pub Festival

Diverse Roze films de komende maand

27-1 Les Amours Imaginaires (Canada 2011) - Nicholas heeft een
goddelijk lichaam, een oogopslag om bij te smelten en een nonchalante
krullenkop. Geen wonder dat Marie direct in vuur en vlam staat. Maar ook
haar beste vriend Francis is door Cupido’s pijl geraakt. Wie van de twee gaat
er met de prijs vandoor? Al snel ontstaat er een stille maar heftige strijd
tussen Francis en Marie, die hun jarenlange vriendschap op het spel zet.
3-2 The Mountain / Fjellet (Noorwegen 2011) - Nora en haar vriendin
Solveig beginnen aan een lange tocht door het prachtige, besneeuwde
Noorse landschap die hen uiteindelijk naar de top van de bergen moet
brengen. Hoe verder ze de bergen in reizen, hoe dichter ze in de buurt
komen van een plek waar twee jaar terug een tragisch ongeluk gebeurde.
19-2 Puccini For Beginners (VS 2006) - Als Allegra door haar vriendin
gedumpt is besluit ze nooit meer iets met een vrouw te beginnen. Op haar
werk komt ze een leuke man tegen, waarmee ze een relatie begint. Maar dan
komt Grace haar leven binnen wandelen. Grace woonde samen met een
man, maar die wilde niet meer met haar verder. Allegra denkt daar echter
heel anders over en er ontstaat een dilemma.
24-2 Drei (Duitsland 2010) - Simon en Hanna, begin veertig, hebben al
jaren een gelukkige relatie en wonen in een hippe Berlijnse yuppenwijk. Als
Simon in het zwembad de charmante Adam tegen het lijf loopt, is hij totaal
van zijn stuk gebracht. Hij weet echter niet dat Adam een collega is van
Hanna en óók niet dat ze een verhouding hebben. Sensuele komedie met
een onbevooroordeelde kijk op seksualiteit.
(Meer info over locatie en aanvangstijden hiernaast en op de internetpagina.)

IJssel Dykes scoren op voetbaltoernooi

Begin januari was het weer zover, met negen dames toerden de IJssel Dykes
richting Tuk voor het jaarlijkse voetbaltoernooi. Dit nieuwjaarstoernooi,

zaterdag 4 februari; vanaf 20.00 uur
Zaal ‘De Horst’ – Kerkstraat 5 te Deventer

Roze Stijldansavond

o.l.v. Uniparendansschool Hans Vos
COC-leden mogen gratis dansen!!

waaraan zes regionale damesteams deelnamen, werd voor de derde keer
georganiseerd door het bevriende team Zoeffff uit Zwolle. Al het oefenen in
de afgelopen weken bracht resultaat; maar liefst tweemaal wonnen de
dames tijdens het toernooi met 2-0 van Zoeffff. Dat leverde een mooie vijfde
plaats op. In totaal speelden de Deventenaren maar liefst zes wedstrijden.

zondag 5 februari; vanaf 14.30 uur
Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Zondagmiddaglezing
‘Brokeback Mountain’

COC-café is daarna geopend

Irish Pub Festival met ‘Celtic Wind’
zaterdag 11 februari; vanaf 22.00 uur

Saturdance Special ‘Venezia’
Gemaskerd Bal met Venetiaanse Maskers
vrijdag 17 februari; vanaf 21.00 uur

Spelcafé ‘Voor Elck Wat Wilsch’
Met keuze uit diverse spellen
zaterdag 18 februari; vanaf 22.00 uur

Heetste Homo Hits

Uit je dak op de lekkerste homo-klassiekers!
Zondag 19 februari; film vanaf 15.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Zondagmiddagfilm
‘Puccini for Beginners'

COC-café open vanaf 16.00 uur
zondag 19 februari; vanaf 16.00 uur

ZONDAGMIDDAGSALON

Traditioneel is de eerste vrijdag van februari Irish Pub Festival in de Deventer
binnenstad. In COC-café Face It zal op vrijdag 3 februari, net als vorig jaar
de band ‘Celtic Wind’ optreden. De groep Celtic Wind komt uit de Liemers
(Didam e.o.) en is geïnspireerd door de vele stijlen van de Ierse muziek. De
groep is sinds 2000 succesvol met optredens in horecagelegenheden, bij
party’s en tijdens openluchtsessies. Café open vanaf 21.00 uur. Gratis
toegang tot 01.00 uur; bar blijft open tot 01.30 uur.

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’

COC Deventer organiseert vier keer per jaar een spetterende stijldansavond
in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. Deze swingende dansavond is gratis
voor COC-leden! Niet-leden betalen €15,00. 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.

Zondagmiddaglezing ‘Brokeback Mountain’

zaterdag 25 februari; vanaf 22.00 uur

Op zondag 5 februari 2012 vertelt Ben Hartemink het verhaal van Annie
Proulx in een mooie Nederlandse vertaling. De geheime liefdesgeschiedenis
tussen twee cowboys in het verre westen van Amerika wordt vanuit ´de
binnenkamer´ van de mannen indringend tot leven gebracht.
De vertelling heeft een intimiteit die niet tot z´n recht komt in een groot
gezelschap. Er zijn daarom maximaal 40 plaatsen beschikbaar. De
bijeenkomst vindt plaats om 14.30 uur in de Openbare Bibliotheek (Brink 70
in Deventer). Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van COC Deventer
zijn de toegangskaarten gratis (wel graag vooraf reserveren – meer info via
website). Na de lezing kan men in COC-café terecht voor een naborrel.

Last Saturday Party

Saturdance special: Viva Venezia

DJ-Sjors met ‘Singletjesdag’
Lekker neuzen in de bakken met vinyl!

vrijdag 24 februari; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Drei’

COC-café open vanaf 21.00 uur

Speciale avond georganiseerd
door het Face It-Feestteam

Op zaterdag 11 februari wordt een avond met een Venetiaans tintje
georganiseerd, natuurlijk met speciale maskers. Er is een speciale prijs voor

40-jarig jubileum

Donderdag 8 maart is het precies veertig jaar
geleden dat het COC haar activiteiten in
Deventer is begonnen. Naast een officiële
receptie voor leden en genodigden zijn er
meer activiteiten het hele jaar door.
Op zondag 18 maart is het thema van de
zondagmiddagsalon ‘Terug In De Tijd’; de
eerder aangekondigde High-Tea gaat niet
door (komt later dit jaar op het programma).
Boviendien kan men iedere week op de
internetsite een nieuw hoofdstuk over de rijke
historie van COC Deventer lezen.

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 .

Happy Hour!

degene met het meest opvallende masker. Het COC-café is geopend vanaf
22.00 uur en tot 02.00 uur kun je naar binnen. Tussen 22.00 en 23.00 uur is
het Happy Hour voor COC-leden (op vertoon van hun geldige ledenpas). In
2012 worden op zaterdag regelmatig avonden met een speciaal thema
georganiseerd. In ieder geval op de laatste zaterdag van de maand een
avond gericht op jongeren.

Spel & Café: Voor Elck Wat Wilsch

De derde vrijdagavond staat in het teken van het Spel. Deze maand staat
geen spel centraal, maar kan men kiezen uit diverse bord-, kaart- en
dobbelspelen. Aanvang 21.00 uur; café open tot 24.00 uur. Bar blijft iets
langer open.

De Heetste Homo Hits

De DJ’s bundelen hun krachten en draaien samen de sappigste, lekkerste en
heetste homo-hits van de voorbije veertig jaar. Café open tot 24.00 uur. Bar
blijft iets langer open. Happy Hour voor COC-leden van 22.00 tot 23.00 uur
(op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart).

Zondagmiddagsalon: Singletjesdag

Op zondag 19 februari is iedereen van harte welkom op de gemoedelijke
zondagmiddagsalon met fijne muziek. Bezoekers kunnen nostalgisch
snuffelen in de bakken met vinyl, want DJ-Sjors draait weer singletjes op
verzoek. Het COC-café is geopend vanaf 16.00 en blijft doorlopend open tot
‘s avonds het Zondagcafé begint. De ZondagMiddagSalon wordt iedere
derde zondag gehouden en iedereen die houdt van gemoedelijke sfeer
zonder harde muziek is van harte welkom.
Op 8 maart 2012 is het precies veertig
jaar geleden dat het COC (toen nog een
werkgroep) haar activiteiten in Deventer
is begonnen. Het hele jaar blikken we
terug op de vele ontwikkelingen en
activiteiten die tussen 1972 en nu
plaatsvonden. Iedere week te volgen op
onze internetpagina.

Alleen voor COC-leden op vertoon
van geldige lidmaatschapskaart!

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

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
Café (diverse activiteiten)
After-shopcafé
Café & Dansvloer (trendy) *
Café met vrolijke muziek *

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

Meer weten? www.cocdeventer.nl

