Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 28 mei 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)

Happy Hour!

Alleen voor COC-leden op vertoon
van geldige lidmaatschapskaart!

Zaterdag van 22 tot 23 uur
Zondag van 21 tot 22 uur
vrijdag 1 juni; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Circumstance’

Zomerkermis: Vuurwerk op vrijdag 8 juni

Zomerkermis in de Deventer binnenstad (van 2 t/m 10 juni) met op vrijdag 8
juni om 23.00 uur vuurwerk aan de Wellekade. Iedere vrijdag geopend voor
iedereen (tenzij er een speciale avond voor doelgroepen georganiseerd
wordt). Vanaf 21.00 uur is café Face It on Friday geopend en je kunt naar
binnen tot 24.00 uur. Regelmatig speciale activiteiten, dus check onze
agenda!

Diverse Roze films deze komende maand

vrijdag 8 juni; café vanaf 21.00 uur

Café bij kermis & vuurwerk
zaterdag 16 juni; vanaf 22.00 uur

Jaren ’60 en ’70 special
Terug naar de tijd van de discostampers
en sixties-sound. Entree gratis.

De eerste en de laatste vrijdag een Roze film in de ‘Kleine Keizerin’; de
Bibliotheek-filmzaal aan de Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat.
Entree is voor iedereen gratis; beperkte plaatsen dus vol is vol!
Vrijdag 1 juni: 20.00 uur: Circumstance (Frankrijk/VS/Iran 2011) – Drie
jeugdvrienden worstelen met seksualiteit, liefde en vriendschap tijdens een
tumultueuze adolescentie in het hedendaagse Teheran. Net als de meeste
tieners proberen ze een bedwelmend en idealistisch leven te leiden waar
alles inclusief vrijheid mogelijk is.
Vrijdag 29 juni: 20.00 uur: House of Boys (Duitsland 2008) – De
homoseksuele jongen Frank verlaat zijn benauwende familie in Luxemburg
om met een vriendin naar het vrije Amsterdam te gaan. Het verloopt niet
helemaal zoals gepland, wanneer de vriendin al snel weer vertrekt en ze
Frank zonder woning of geld achterlaat.
In de Openbare Bibliotheek is een speciale ‘Roze’ kast te vinden waarin veel DVD’s
en boeken met een homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender thema zijn
te vinden. Deze kast is tot stand gekomen door een samenwerking tussen COC
Deventer en de Bibliotheek en wordt binnenkort feestelijk geopend.

zondag 17 juni; vanaf 16.00 uur

ZONDAGMIDDAGSALON
Singletjesmiddag met DJ-Sjors.
Derde zondagmiddag is gericht op een minder
jong publiek, maar iedereen is welkom.

Jaren ’60 en ’70 special op zaterdag 16 juni

vrijdag 29 juni; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘House of Boys’
COC-café open vanaf 21.00 uur

COC Deventer bestaat dit jaar 40 jaar en daarom staat ieder kwartaal een
decennium centraal. Dus haal je afropruik en discolaarzen maar weer voor
de dag, want op zaterdag 16 juni gaan we terug naar de jaren zestig en
zeventig. DJ-Charles draait lekkere ‘gouwe ouwe’ uit de jaren ’60 (tot 24.00
uur) en DJ-Theo neemt daarna de lekkere discostampers uit de jaren ’70
voor zijn rekening. 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). Nog tot eind mei kun je je favoriete hits uit die periode
in de bus doen (bij de bar in COC-café Face It).

Zondagmiddagsalon: Singletjesdag

Op zondag 17 juni 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.

zaterdag 30 juni; 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 .

Geslaagd Euro-Song-Gala: Frankrijk wint!

Op zaterdag 19 mei werd in de Achterzaal van de Openbare Bibliotheek het
vijftiende Euro-Song-Gala gehouden. Deze editie kwam tot stand dankzij de
samenwerking tussen het Team Cultuur van de Bibliotheek en de organisatie
namens COC Deventer. Na een reeks geslaagde optredens en een
spannende puntentelling kon Frankrijk als winnaar worden uitgeroepen. Het
hele verslag met enkele foto’s is op onze internetpagina te lezen. >>>

Verwacht in juli:

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1985

Homojongerenfestival in
Deventer in 1985

donderdag 5 tot en met zondag 8 juli:
Deventer op Stelten
vrijdag 6 juli: 20.00 uur
Film & Café: Saving Face
zondag 15 juli: 16.00 uur
Zondagmiddagsalon ‘Tropicana’
vrijdag 27 juli: 20.00 uur
Film & Café: Noordzee, Texas
zaterdag 28 juli: 22.00 uur
Last Saturday Party

poster uit 1985

Het jaar 1985 was uitgeroepen tot ‘Jaar van de
Jongeren’ en veel organisaties haalden ook alles uit
de kast om leuke jongerenactiviteiten te gaan
organiseren. Het COC Deventer had begin 1985 op
dat gebied een probleem, want hoewel in het
verleden regelmatig pogingen werden ondernomen
om ook de jongeren erbij te betrekken (met steeds
wisselend resultaat) was er in het nieuwe pand aan
de Assenstraat geen echte jongerengroep meer
actief. Een vijftal koppen werden bij elkaar gestoken
en op 2 april 1985 kwam de Jongerengroep weer
als herboren te voorschijn met een ‘ontembare
drang’ naar meer jongerenactiviteiten in het COC.
Naast opvang van andere jongeren in hun comingout wilde deze groep ook lezingen, films en andere
festiviteiten
voor
(homo-)jongeren
gaan
organiseren. 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

