Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief EuroSongGala-Special

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)

Happy Hour!

Alleen voor COC-leden op vertoon
van geldige lidmaatschapskaart!

Zaterdag van 22 tot 23 uur
Zondag van 21 tot 22 uur
vrijdag 18 mei; vanaf 20.00 uur
Zaal De Horst; Kerkstraat 5 te Deventer

Roze Stijldansavond
Workshops en daarna vrij dansen
voor MM-, VV-paren en singles!

Euro-Song-Gala 2012

Lekker dansen onder leiding van
uniparen-dansschool Hans Vos!
Beperkte kaarten, dus reserveer
op tijd via dit email-adres .

Vooraf opgeven voor zaterdag 12 mei a.s.
COC-leden gratis; niet-leden € 15,00.

Vanwege het 40-jarig jubileum van COC Deventer wordt er dit jaar weer een
Euro-Song-Gala georganiseerd; precies een week voor de finale van het
échte Eurovisie Songfestival in Baku. Datum is zaterdag 19 mei en locatie is
de Achterzaal van de Openbare Bibliotheek te Deventer (Brink 70).
De opzet van het gala is om op een creatieve en originele wijze een lied dat
ooit aan het echte Eurovisie Songfestival heeft deelgenomen in een nieuw
jasje te presenteren. Verder zullen alle ingrediënten aanwezig zijn omwille
van de festivalsfeer: een presentatieduo, een jury, galajurken en natuurlijk de
puntentelling. Het festival begint om 20.30 uur (zaal open vanaf 20.00 uur) en
zal doorgaan tot 23.00 uur. Daarna trekt de Eurovisie-karavaan richting
COC-café Face It (Brink 64a) voor een spectaculaire afterparty. COC-leden
betalen € 3,00 entree en niet-leden € 5,00.
Er zijn acts namens zes deelnemende landen en daarnaast zijn er nog extra
acts bij de opening en na de pauze van het gala. Ook het publiek mag voor
de helft meebepalen welke act als winnaar uit de bus komt.

zaterdag 19 mei; vanaf 21.00 uur

EURO-SONG-GALA

Stoeien met het Eurovisie Songfestival!
Locatie: Bibliotheek - Brink 70 in Deventer

Hieronder in alfabetische volgorde de deelnemende acts:

Frankrijk: Princess Alberta – Als Ik Eerlijk Ben
In 2009 was Princess Alberta de grote winnares van het Euro-Song-Gala met het
nummer ‘Met Een Ringetje Erdoor’ namens Groot-Brittannië. Ze is ondertussen Het
Kanaal overgestoken en komt deze keer haar titel verdedigen namens Frankrijk.
Ten grondslag ligt het mooie nummer ‘Et S’il Fallait Le Faire’ waarmee Patricia Kaas
in 2009 achtste werd op het Eurovisie Songfestival. In deze versie kijkt Princess
Alberta terug op haar leven en vraagt zich af of het wel de moeite waard is geweest
en hoe het eventueel anders had kunnen gaan.
De titel van het nummer is ‘Als Ik Eerlijk Ben’ en werd oorspronkelijk geschreven
door Anse Lazio en Fred Blondin. De Nederlandstalige tekst in deze versie is van
Reindert Meutstege.

Lesbos: Dyke International – Diva!

zondag 20 mei; vanaf 14.30 uur

Lentewandeling

Verzamelen in café Face It vanaf 14.15 uur
zondag 20 mei; vanaf 16.00 uur

ZONDAGMIDDAGSALON
Middagcafé gericht op de oudere bezoeker

vrijdag 25 mei; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

In 1998 zorgde Dana International voor veel ophef in eigen land en daarbuiten door
als transgender het Eurovisie Songfestival te winnen met het door Offer Nissim
geschreven nummer ‘Diva!’. Ophef is er nu ook in Griekenland als gevolg van de
economische crisis. Op het eilandje Lesbos vond men dat het tijd werd voor een
positief geluid en dat wordt gebracht door de gelegenheidsformatie Dyke
International. Dit is een heel bijzondere eenmalige act, speciaal ook vanwege het
veertig jarig jubileum van COC Deventer.
Dyke is een zeer talentvolle prachtige verschijning, die vanavond alles voor u als
publiek uit de kast haalt. Ze wordt tijdens haar optreden ondersteund door vrouwen
die beschikken over veelzijdig talent en een spectaculair feestje kunnen bouwen.
Choreografie wordt verzorgd door niemand minder dan Joke van Schaik! Niet
eerder was er een vrouwengroep van dit formaat op een podium in Deventer te
aanschouwen dus alle aandacht voor Dyke International met het nummer Diva!

Nederland: Rose Murphy – Zomaar Een Dag
In 1994 deed Willeke Alberti mee met het nummer ‘Waar Is De Zon?’ en werd
dankzij de vier punten van Oostenrijk net geen laatste op het Eurovisie Songfestival.
We zullen nooit weten of ze met één van de andere nummers uit de voorronde
hoger geëindigd zou zijn. Wel had ons’ Willeke een grote hit met het nummer
‘Zomaar Een Dag’, dat voor haar geschreven was door Paul de Leeuw himself.
Op dit Euro-Song-Gala krijgen we wel een nieuwe versie van dat nummer en dit
keer wordt het gebracht door Miss Rose Murphy. In 2001 deed ze voor de eerste
keer mee met dit festival waar ze als Kleine Kokette Katinka rondom De Spelbrekers
draaide. Sindsdien is Miss Rose een vaste verschijning en mag dus ook deze keer
niet ontbreken.

Film & Café; ‘Evet; Ich will’
COC-café open vanaf 21.00 uur

Servië: Nino Retrovic – La Me Dan!
Als zelfstandig land heeft Servië een kort songfestivalverleden, maar het is er wel
één met traditioneel mooie poëtische liedjes, waaronder het winnende nummer uit
2007 ‘Molitva’. Toch staat er ook wel ‘ns iets moderners namens Servië op het
podium, maar dan wel met een retro-jasje zoals het nummer ‘Caroban’ uit 2011.
Nina Radojicic zong dit lekkere sixties-pop-deuntje; het oorspronkelijke nummer
werd geschreven door Kristina Kovac en voor deze editie van een nieuwe tekst
voorzien door Reindert Meutstege.
Deze laatste is een vaste deelnemer aan het Euro-Song-Gala sinds het prille begin
in 1995. Hij won bijvoorbeeld als dieettante met het nummer ‘Niets van Dat Alles’ en
als bingojuffrouw met ‘De Ballenmolen’. Deze keer geen jurk, maar wel als Nino
Retrovic en een lekkere retro-sound met het nummer ‘La Me Dan!’.

zaterdag 26 mei; vanaf 22.00 uur

Last Saturday Party

Laatste zaterdag is gericht op een jonger
publiek, maar iedereen is welkom.

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 .

Verwacht in juni:
1 juni – Film & Café: Circumstance
16 juni – Jaren ’60 & ’70 special
17 juni – Zondagmiddagsalon
29 juni – Film & Café: House of Boys
30 juni – Last Saturday Party

Spanje: Tres Mujeres – Er Is Toe
Ietsjes jonger dan het veertig-jarige COC Deventer is het nummer uit 1973 van de
Spaanse groep Mocedades. Ondanks dat ze net niet wonnen werd het lied ‘Eres Tu’
een absolute evergreen en wordt het door velen als één van de mooiste
songfestivalhits beschouwd. Het originele nummer werd gecomponeerd door Juan
Carlos Calderón.
Dit keer wordt het nummer opgevoerd met een kleine titelwijziging en een vette
knipoog naar de versie uit ‘Het Spaanse Schaap’, waar het oorspronkelijke nummer
hertaald werd door Frank Houtappels. De hoofdvertolker van dit trio is ook een oude
bekende op dit Euro-Song-Gala en wist al diverse edities op zijn naam te schrijven.
Bijvoorbeeld het allereerste festival in 1995, waar Vicky Léandros werd
gepersifleerd, met ‘Après Toi’, toevallig wel een lied dat uit 1972 stamt en dus even
oud is als COC Deventer.

Zweden: Velvet Queen – The Queen
In 2009 deed een Zweedse schone onder de naam Velvet mee aan het
Melodifestivalen, oftewel de Zweedse voorronde en eindigde daar op de zesde
plaats. Tijd om het nummer opnieuw op te pakken en te proberen of het op het
Euro-Song-Gala beter gaat scoren.
Het nummer heet ‘The Queen’ en is gecomponeerd door Tony Nilsson en Henrik
Janson; in deze versie krijgt de act een sprookjesachtige transformatie. Met een
beetje geluk komen Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen ook nog voorbij, maar in
ieder geval is er de Boze Koningin, die het nummer gaat brengen.

Lentewandeling en Zondagmiddagsalon

Op zondag 20 mei kunnen wandelaars genieten van een mooie wandeltocht
door Deventer; de Groenste Stad van Europa. In deze mooie wandeltocht
door parken, uiterwaarden en bossen gaan we ontdekken hoe groen
Deventer is. Verzamelpunt is COC-café Face It om 14.15 uur en de
wandeling begint om 14.30 uur. Deelname aan de wandeling is gratis!
Na de wandeling keert men tegen 16.00 uur weer terug naar café Face
It. Hier begint vanaf 16.00 uur de Zondagmiddagsalon, zodat na de
wandeling ook nog lekker nagepraat kan worden onder het genot van een
drankje en een hapje. 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.

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1985
Opening van COC-bibliotheek
‘De Vriendschap’

In het najaar van 1984 was een eerste oproep te
lezen in Flipo nr.9 om een bibliotheek op te zetten in
het nieuwe pand aan de Assenstraat. De bedoeling
was om de basisverzameling van zo’n veertig
boeken uit te breiden met gedoneerde boeken
(fictie, non-fictie, onderzoeken, tijdschriften, etc.)
vanuit de COC-leden. Wanneer de collectie uit meer
dan honderd boeken zou bestaan kon de
bibliotheek van start gaan. Na maanden van
voorbereiding was dat moment aangebroken op
zaterdag 8 juni 1985. Ga naar het hele artikel>>>

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

