Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 21 juni 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 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
zaterdag 30 juni; vanaf 22.00 uur

Last Saturday Party

Laatste zaterdag is gericht op een jonger
publiek, maar iedereen is welkom.
donderdag 5 t/m zondag 8 juli:

Deventer op Stelten

COC-café langer geopend:
zaterdag 7 juli: 14.00 – 02.00 uur
zondag 8 juli: 14.00 – 24.00 uur

Diverse Roze films deze komende maanden

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 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.
Vrijdag 6 juli: 20.00 uur: Saving Face (VS 2004) – Wil is een ambitieuze
Chinees-Amerikaanse jongedame die leeft in twee verschillende werelden.
Aan de ene kant is ze een talentvolle medicijnenstudente en lesbienne en
aan de andere kant zit ze vast aan haar familie en oude waarden en normen.
Vrijdag 27 juli: 20.00 uur: Noordzee Texas (België 2011) – Een kustdorpje
ergens in de jaren zeventig. Als kind droomt Pim, een eenzame jongen uit
een marginaal milieu, van prinsessen en mooie koninginnen. Als tiener
droomt hij echter van Gino, de ruige buurjongen, zijn motorheld. Maar Gino is
niet zo’n dromer, of toch?
Vrijdag 3 augustus: 20.00 uur: Be With Me (Singapore 2005) – Drie
verhalen lopen door elkaar: een meisje sterft duizend doden als haar vriendin
een punt zet achter hun liefdesrelatie. Be With Me is een film over mensen
en hun zoektocht naar liefde en speelt zich af in de straten van Singapore.
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.

vrijdag 6 juli; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Saving Face’
zondag 8 juli; start om 13.45 uur
Bushalte ‘De Platvoet’ - Deventer

Wandeling Nieuw Rande

COC-café doorlopend open vanaf 14.00 uur
vanwege Deventer op Stelten

zondag 15 juli; vanaf 16.00 uur

ZONDAGMIDDAGSALON
Cocktails en Exotische hapjes
Derde zondagmiddag is gericht op een minder
jong publiek, maar iedereen is welkom.

Ruimere openingstijden tijdens Deventer op Stelten

Van donderdag 5 tot en met zondag 8 juli kan iedereen weer genieten van
het straattheaterfestival Deventer op Stelten. Op zaterdag en zondag zal
daarom het COC-café eerder en doorlopend geopend zijn; zaterdag 7 juli
vanaf 14.00 uur tot 02.00 uur (bar iets langer geopend) en zondag 8 juli ook
vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur.

Wandeling Nieuw Rande op zondag 8 juli

De lentewandeling van zondagmiddag 20 mei werd als mooi en gezellig
ervaren en daarom opnieuw voor de liefhebbers een mooie wandeling (met
veel plezier en gezelligheid). Zondagmiddag 8 juli gaan we verder met
ontdekken van al het groen dat Deventer tot “Groenste Stad Van Europa”
maakt. Dit is een activiteit van de 50+ groep van COC Deventer, maar
iedereen is van harte welkom.
We verzamelen rond 13.45 uur op De Platvoet bij de bushalte (tegenover de
sportschool). Er is voldoende parkeergelegenheid en de buslijnen 2 en
3 rijden vanaf het NS/Busstation eveneens naar de Platvoet. Na de
wandeling komen we weer terug bij het startpunt. De route gaat door
uiterwaarden en bossen en is ongeveer 12 km. Het COC-Café is al open
vanaf 14.00 uur vanwege Deventer op Stelten, dus we kunnen daar nog wat
napraten en borrelen. We zorgen voor wat hapjes. De deelname is gratis.
Je kunt je opgeven (niet noodzakelijk, wel prettig) bij Martin Braakhekke.

Zondagmiddagsalon: Exotische Middag

Op zondag 15 juli is het volop zomerse sfeer in COC-café Face It, want
tijdens de zondagmiddagsalon zijn er diverse zomerse cocktails te
verkrijgen. Natuurlijk ontbreken de exotische hapjes en tropische muziek niet.
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.
vrijdag 27 juli; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1987

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.

Film & Café; ‘Noordzee Texas’
COC-café open vanaf 21.00 uur
zaterdag 28 juli; vanaf 22.00 uur

Last Saturday Party

COC-congres in Deventer

Vanwege het vijftien-jarig jubileum in 1987 van
COC-IJsselstreek had Deventer zich als gaststad
van dat COC-congres aangeboden. Tijdens dat
jaarlijkse COC-congres werd het beleid en de koers
van alle COC-afdelingen bepaald. Alle COCverenigingen waren daarbij naar ledenaantal in
vertegenwoordigd en dat betekende voor COCIJsselstreek drie à vier congresleden met stemrecht
(afhankelijk of de magische grens van 200 leden
gehaald was). Ga naar het hele artikel>>>

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 .

poster uit 1987

Verwacht in augustus:
3 aug. – Film & Café: Be With Me
19 aug. – Stadswandeling ‘Geert Groote’
19 aug. – Zondagmiddagsalon
25 aug. – Tour de Terras
31 aug. – Film & Café: Party Monster

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

