Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 1 maart 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 2 maart; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘La Llamada’
COC-café open vanaf 21.00 uur

8 maart: receptie 40 jaar COC Deventer
zaterdag 3 maart; vanaf 20.00 uur
Zaal ‘De Horst’ – Kerkstraat 5 te Deventer

Roze Stijldansavond

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

Het zal de regelmatige bezoeker van deze website niet zijn ontgaan dat
het op 8 maart exact veertig jaar geleden is dat het COC haar
activiteiten in Deventer is begonnen. Daar wordt natuurlijk uitgebreid bij
stilgestaan tijdens de receptie op 8 maart 2012 (vanaf 17.00 uur) waarbij
zowel Charles Felix (voorzitter COC Deventer) als Vera Bergkamp
(Landelijk voorzitter COC Nederland) het woord zullen voeren. Omdat
volgens een Oud-Chinees spreekwoord een beeld meer zegt dan
duizend woorden, kunnen bezoekers ook een overzicht van
opmerkelijke posters en affiches bekijken uit 40 jaar COC-historie.
Sommige van deze posters zijn inmiddels al te bewonderen als illustratie bij
de historische overzichten die vanaf januari 2012 op deze website wekelijks
zijn te volgen. Waren deze eert geplaatst als nieuwsitem, nu kan men deze
vinden via een apart kader op de homepage direct onder de cartoon van de
week. Iedere woensdag wordt een nieuw hoofdstuk van de rijke geschiedenis
van de N.V.I.H. COC in Deventer onthuld, met volgende week ter
gelegenheid van het jubileum een speciale editie.

donderdag 8 maart; vanaf 17.00 uur

40-jarig jubileum

Receptie voor COC-leden, vrijwilligers en
genodigden. Officiële deel tot 20.00 uur;
daarna COC-café open tot 24.00 uur
zaterdag 10 maart; vanaf 22.00 uur

Jaren ’80 Hits

Uit je dak op de lekkerste ’80-klassiekers!
vrijdag 16 maart; vanaf 21.00 uur

Spelcafé ‘Voor Elck Wat Wilsch’
Met keuze uit diverse spellen

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

Zondagmiddagfilm

‘David’s Birthday’

COC-café open vanaf 16.00 uur

Diverse Roze films de komende maand

Vrijdag 2 maart: 20.00 uur: La Llamada (Argentinië 2010) - De gespannen
Lucia is een getrouwde stewardess van middelbare leeftijd. Als ze
gedwongen wordt te stoppen met vliegen, besluit zij weer pianolessen te
gaan geven, zoals vroeger. Haar pupil Lea blaast haar nieuw leven in. Maar
als Lea plotseling een baan krijgt in Patagonië, is Lucia verbijsterd.
Zondag 18 maart: 15.00 uur: David’s Birthday (Italië 2009) - Twee
stelletjes, allemaal begin veertig, huren een villa aan de Italiaanse kust om
de zomer samen door te brengen. In deze wat onstuimige mix van mensen
arriveert zoon David om zijn achttiende verjaardag te vieren. David, een
prachtige jongen met het uiterlijk van een Griekse god, is een volwassen
man geworden en zijn aankomst zet de sluimerende spanningen op scherp.
Vrijdag 30 maart: 20.00 uur: Shank (VK 2008) - Cal (18) zit in een
jeugdbende in Bristol; ze drinken, rotzooien met drugs, en terroriseren op
straat ieder die hun pad kruist. Maar Cal heeft een geheim voor zijn makkers:
hij is homo, waar hij bij zijn gang-vrienden nooit voor uit zou komen. Af en toe
een sexdate, dat tempert zijn stille liefde voor zijn vriend, de bendeleider
Jonno. Nessa, vrouwelijk bendelid, voelt dat er iets is tussen de 2 jongens.
(Alle films in de Bibliotheek-filmzaal – Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat.)

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’

COC Deventer organiseert op zaterdag 3 maart weer 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.
zondag 18 maart; vanaf 16.00 uur

ZONDAGMIDDAGSALON

Terug in de Tijd

Herinneringen aan 40 jaar COC Deventer
woensdag 21 maart; film vanaf 20.00 uur
Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Literaire Avond met

Floortje Zwigtman

40 jaar COC – Hits uit de jaren ‘80

COC Deventer bestaan 40 jaar en daarom staat ieder kwartaal een
decennium centraal. Dus haal je schoudervullingen en beenwarmers maar
weer voor de dag, want we gaan terug naar de jaren tachtig. Café open tot
02.00 uur. Bar blijft iets langer open. Happy Hour voor COC-leden van 22.00
tot 23.00 uur (op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart).

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.

vrijdag 30 maart; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Shank’

COC-café open vanaf 21.00 uur
zaterdag 31 maart; vanaf 22.00 uur

Mexican Party

georganiseerd door het Face It-Feestteam

Verder verwacht in april:
Dinsdag 3 april: vanaf 20.00 uur

Voorjaarsledenvergadering
Zondag 15 april: COC-café Face It

‘Singletjesmiddag’

Sfeervol zondagmiddagsalon
Vanwege 40 jaar COC Deventer:
Iedere vrijdag in april; Brink 70 Deventer

Film & Café

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 .

Zondagmiddagsalon: Terug in de Tijd

COC Deventer heeft een actieve werkgroep ouderen, die met uiteenlopende
activiteiten de doelgroep wil aanspreken. Naar aanleiding van het 40-jarig
jubileum staat deze middag bol van herinneringen aan 40 jaar COC
Deventer. Veel foto’s en speciale herinneringen uit het rijke verleden, met
natuurlijk speciale hapjes erbij. Iedere derde zondag is het
Zondagmiddagsalon; speciaal gericht op de minder jonge bezoekers (maar
iedereen is welkom). Entree voor iedereen gratis! 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.
Activiteiten van de werkgroep ouderen naast de zondagmiddagsalon:
Eetgroep: Eén keer per maand eten met andere homomannen en lesbische
vrouwen. Meld je aan en je krijgt meer info over deze eetgroep.
Culturele activiteiten en wandelingen: Regelmatig worden er culturele
activiteiten georganiseerd. Volg de agenda van COC Deventer.
Homovriendelijke verzorgingshuizen: De werkgroep voert gesprekken met
zo mogelijk alle verzorgingshuizen in de regio Deventer – Zutphen –
Apeldoorn. We sluiten hierbij aan op het project De Roze Loper. Wanneer
een verzorgingshuis voldoet aan een aantal criteria kan een Roze Loper
worden uitgereikt. Dit certificaat kan een verzorgingshuis gebruiken in haar
publiciteit en dan weet je direct of het huis homovriendelijk is.
Meedoen of meer weten? Kom naar één van onze activiteiten of ga naar de
website en vul het contactformulier in.

Literaire Avond met Floortje Zwigtman

De Zeeuwse schrijfster Floortje Zwigtman geeft op woensdag 21 maart een
lezing in de Bibliotheek (Brink 70 te Deventer). Ze bespreekt daarin haar
trilogie Een groene bloem. Dit drieluik bevat de boeken Schijnbewegingen
(2001), Tegenspel (2005) en Spiegeljongen (2010). De boeken vertellen het
verhaal van een zondige en verboden liefde in Londen aan het eind van de
negentiende eeuw. Over de hartstochtelijke liefde van Adrian Mayfield voor
de kunstschilder Vincent Farley en het proces rond Oscar Wilde.

Face It Feestteam’s Mexican Party

Het Face It-Feestteam organiseert op de laatste zaterdag van iedere maand
een speciale avond gericht op jongeren. Deze keer een thema-feest met
Mexicaanse sfeer. Natuurlijk zullen Tequilla, Desperado en Taco’s niet
ontbreken. Café open tot 02.00 uur. Bar blijft iets langer open. Happy Hour
voor COC-leden van 22.00 tot 23.00 uur (op vertoon van hun geldige
lidmaatschapskaart).

Happy Hour!

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

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.

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

