Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 19 oktober 2012

Tenzij anders aangegeven zijn de
activiteiten in café Face It

Let op: Stadsdebat van 22 oktober is
verplaatst naar maandag 10 december

(meer info over deze activiteiten is te vinden
op onze site; klik op naam activiteit)

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 .

zondag 21 oktober - 15.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Filmmiddag:

Tomboy

Wandeling en Zondagmiddagsalon in Herfststijl
Op zondag 21 oktober staat de ZondagMiddagSalon in het teken van de
Herfst. Voorafgaand aan de ZondagMiddagSalon in Herfstsfeer organiseert
de 50-plus-groep een fijne natuurwandeling. Start- en eindpunt is COC-café
Face It. Om 14.30 uur vertrekt de wandeling en kan men genieten van de
natuur in volle herfstkleuren en -geuren. Deelname is gratis en na afloop kan
men terecht op de gemoedelijke ZondagMiddagSalon.
Daar zorgen Speciale hapjes en muziek voor een gemoedelijke
najaarssfeer. De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden
en iedereen die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van
harte welkom. Het COC-café is geopend vanaf 16.00 en blijft doorlopend
open tot ‘s avonds het Zondagcafé begint.

Ook Roze film op de derde zondagmiddag

Zondag 21 oktober – 14.30 uur

Natuurwandeling

Start- en eindpunt COC-café Face It

Van oktober tot april ook een Roze Film op de derde zondagmiddag in
de ‘Kleine Keizerin’; de Bibliotheek-filmzaal aan de Brink 70 – zij-ingang
Kleine Overstraat. Entree is gratis; beperkte plaatsen dus vol is vol!
Zondag 21 oktober: 15.00 uur: TomBoy (Frankrijk 2011) –
Tijdens de zomervakantie, wanneer alle kinderen uit de buurt buiten spelen,
voelt Laure zich buitengesloten. Totdat ze Lisa, ook 10 jaar, ontmoet. Vanaf
hun eerste gesprek is Lisa ervan overtuigd dat Laure een jongen is. De
jongensachtige Laure gaat hierin graag mee en stelt zich voor als Michael.
Lisa introduceert Michael bij de kinderen uit de buurt en al snel is ‘hij’ één
van hen. Naarmate de zorgeloze zomer ten einde komt wordt het steeds
gecompliceerder voor Laure om haar geheim te bewaren.

Zondag 21 oktober – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon

Verrassingsmiddag in Herfst-sfeer
vrijdag 26 oktober - 20.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café:

Weekend

vrijdag 26 oktober; vanaf 21.00 uur

Livecafé met ‘Premium’
Vanwege Muziek Totaal in Deventer
Zaterdag 27 oktober – 20.00 uur

Zaal De Horst – Kerkstraat 5 te Deventer

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

COC-Jubileumweekend eind oktober;
Groot Jubileumfeest op 23 november

Dat het COC dit jaar veertig jaar bestaat in Deventer zal de meeste
mensen inmiddels niet ontgaan zijn. Diverse activiteiten rondom dit feit
hebben dit jaar al plaatsgevonden. Eind oktober is een heel weekend
met diverse activiteiten van film, live-muziek, stijldansen tot talk-show.
Dit COC-jubileumweekend wordt gehouden van vrijdag 26 tot en met
zondag 28 oktober. Het grote COC-jubileumfeest in de Deventer
Schouwburg is inmiddels verplaatst naar vrijdag 23 november.
Op vrijdag 26 oktober zal in COC-café Face It de live-band ‘PremiuM’
optreden (vanwege Deventer Muziek Totaal) die met hun rockcovers de boel
flink op poten zetten. Café open vanaf 21.00 uur.
Ook is op vrijdag 26 oktober in de Openbare Bibliotheek de roze film
‘Weekend’ te zien. Entree gratis, aamvang 20.00 uur.
Zaterdag 27 oktober wordt vanaf 20.00 uur de Roze Stijldansavond in De
Horst (Kerkstraat 5 te Deventer) gehouden; onder leiding van uniparendansschool Hans Vos uit Amsterdam. Dansen tot 23.00 uur.
Nu zal op zaterdag 27 oktober in COC-café Face It wel op kleinere schaal
een spetterende party worden georganiseerd. Er wordt nog gekeken naar
een act of optreden. Deze party duurt tot 02.30 uur.
Zondag 28 oktober wordt het weekend nostalgisch afgesloten met de
terugkeer van de enige echte Zondagavondshow; dé COC-talkshow uit de
jaren ’80, nu opnieuw met gastheer Ab Kranenbarg. Interessante gasten en
actuele zaken worden dan nader onder de loep genomen. Café opent om
21.00 uur; talkshow start om 22.00 uur.
Ondanks het uitstellen van het grote Jubileumfeest kun je toch het best het
laatste weekend van oktober vrijhouden in je agenda want het hele weekend
kun je op allerlei fronten helemaal los gaan.

Uitreiking eerste Roze Loper in regio Deventer

zaterdag 27 oktober; vanaf 22.00 uur

Jubileumparty in COC
Vanwege 40 jaar COC in Deventer

Het grote jubileumfeest in de Deventer;
deze avond is in COC-café Face It

Op zondag 28 oktober wordt aan Zorginstelling Herbergier ‘De Ehze’ in
Almen als eerste in de regio van COC Deventer de 'Roze Loper'uitgereikt.
Deze Roze Loper is een officieel certificaat ontwikkelt door het Consortium
Roze 50+ Nederland.
Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is er momenteel nog te weinig
aandacht voor Roze 50-plussers. De doelgroep is niet zichtbaar en onder
professionals en management van instellingen leeft het idee dat ouderen niet
homo of lesbisch zouden zijn. Roze bewoners die wel open zijn over hun
geaardheid krijgen te maken met discriminatie. De 'Roze Loper' is de
erkenning dat een zorginstelling wel aandacht heeft voor roze 50-plussers.
Door het invoeren van dit certificaat weten homoseksuele ouderen dat ze bij
die instellingen meer dan welkom zijn en niet op oudere leeftijd weer terug de
kast in moeten.
De roze werkgroep 50-plus van het COC Deventer is enorm blij met deze
uitreiking. De werkgroep zet zich in om bij zorginstellingen de 'Roze Loper'
onder de aandacht te brengen. Op dit moment zijn er vier 'Roze Lopers'
aangevraagd. De werkgroep van het COC werkt hierbij nauw samen met het
Consortium Roze 50+. Dit is een samenwerkingsverband tussen ANBO,
COC, MOVISIE en VILANS. De uitreiking op ‘De Ehze’ vindt plaats op
zondag 28 oktober om 15.00 uur. Aansluitend is er voor genodigden een
gezellige muziekmiddag met een drankje en een hapje.

Zondag 28 oktober – 22.00 uur

Dé Zondagavondshow

Diverse Roze films deze komende maand

COC-talkshow met Ab Kranenbarg

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!
In de wintermaanden ook een Roze Film op de derde zondagmiddag!!

Dinsdag 30 oktober – 20.00 uur

Vrijdag 26 oktober: 20.00 uur: Weekend (VK 2012) – Net voor sluitingstijd
pikt badmeester Russel in een homobar de mooie kunststudent Glen op. Ze
worden dronken, nemen drugs, hebben seks met elkaar, maar ook vertellen
ze elkaar verhalen en ze verliezen zich vol plezier in lange, diepzinnige
gesprekken. Wat begon als vrijblijvende ontmoeting blijkt een grotere belofte
in te houden. Een ontmoeting die deze homoseksuele mannen zich hun hele
leven zullen herinneren.
Vrijdag 2 november: 20.00 uur: Allemaal Lesbisch (Nederland 2010) –
Een leven waarin acceptatie van homoseksualiteit vanzelfsprekend is, dat is
het verlangen van de jonge, ambitieuze lesbiennes in de documentaire
Allemaal lesbisch; Mildred Roethof maakte de film in samenwerking met
LetsBeOpen (platform voor jonge lesbische vrouwen) en Aletta Instituut voor
Vrouwengeschiedenis.

Ledenvergadering

Voor COC-leden en geïnteresseerden.
Leden, denk aan de lidmaatschapskaart

Agenda van november:
vrijdag 2 november - 20.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café:

Allemaal lesbisch

vrijdag 9 november; 21.00 uur

Spelcafé: Klaverjassen
Opgave voor klaverjassen via invullijst in
COC-café. Andere spellen ook mogelijk!

zondag 18 november - 15.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Filmklassieker:

Priscilla Queen of the Desert
Zondag 18 november – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Singletjesmiddag met DJ-Sjors

vrijdag 23 november; 22.00 uur

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2 - Deventer

Jubileumfeest

Met een speciale rol voor Maxwell
Street vanwege Deventer BluesNight
zaterdag 24 november - 22.00 uur

Dolly Bellefleur

Live optreden van deze ‘Beauty With Brains’

Zaterdag 27 oktober: Roze Stijldansavond

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 €10,00. 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.

Najaarsledenvergadering 30 oktober

De jaarplannen van bestuur en werkgroepen worden besproken tijdens de
Najaarsledenvergadering van COC Deventer op dinsdag 30 oktober. Ook de
begroting van 2013 komt aan bod. Verder kunnen leden en belangstellenden
meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel;
alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de
lidmaatschapskaart!
Om 20.00 uur begint de vergadering (café open om 19.30 uur) en duurt tot
22.00 uur. Daarna is het café geopend om nog wat na te discussiëren of
gezellig een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens
de vergadering. Vanaf medio oktober zijn de stukken voor de vergadering
verkrijgbaar in café Face It of op te vragen via info@cocdeventer.nl .

COC Deventer naar COC-songfestival

COC Deventer doet mee met het Nationaal COC Songfestival dat zaterdag
17 november gehouden wordt in Delft. De afvaardiging is de winnende act
van het Euro-Song-Gala 2012: Miss Behave met het nummer ‘Als Ik Eerlijk
Ben’. Het Nationaal COC Songfestival wordt gepresenteerd door Margreet
Dolman en er doen dertien COC-afdelingen mee. Het programma in Delft is
de moeite waard. Naast het festival is er ook een leuke afterparty en daarna
nog een after-party in het DWH-Delft. De kaartverkoop is reeds gestart. Etickets zijn vanaf nu te bestellen. Meer informatie: www.cocsongfestival.nl .

vrijdag 30 november - 20.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café:

Mixed Kebab

maandag 3 december; vanaf 20.00 uur

Men Meet Men

Ontmoetingscafé voor Homo- en Bi-mannen

Maandag 10 december – 20.00 uur
Synagoge – Golstraat 23 te Deventer

Stadsdebat ‘homothema’

Met o.a. Ted van Lieshout en Vera Bergkamp
Entree gratis voor iedereen!

24 november: een avond met Dolly Bellefleur

Op zaterdag 24 november is er vanaf 22.00 uur een speciaal optreden van
Dolly Bellefleur in café Face It in Deventer. Het optreden is vrij toegankelijk.
Café open vanaf 21.00 uur. Het Happy Hour komt deze avond te vervallen.
Hoe omschrijf je Dolly Bellefleur? Helblond. Langgebeend. Hooggehakt. Een
stem als een nachtegaal. Met make-up als de regenboog. Gekleed als een
supermodel. Alter ego van theaterdier Ruud Douma.
Begonnen op de biljarttafel van een plaatselijk café, ontpopte het
eigengereide zusje van Barbie zich tot een voortvarende vrouw die met haar
optredens in één klap afrekent met het aloude travestie-cabaret.
Dolly Bellefleur staat voor kwaliteit. Geen play-back, maar eigen zang. Geen
parodie op vrouwelijke vedettes, maar een eigen stijl. In de woorden van
Bellefleur: “Ik ben een beauty with brains.”

Maandag 10 december: Stadsdebat homothema

In de Synagoge aan de Golstraat 23 wordt op maandag 10 december een
speciaal Stadsdebat gehouden met als thema ‘Homo’s passen zich aan, aan
de heteronorm’. Als gasten zijn uitgenodigd: Ted van Lieshout (schrijver),
Vera Bergkamp (oud-voorzitter landelijk COC, momenteel tweedekamerlid
D66) en Marlou Boon (socioloog). Speciale medewerking aan dit stadsdebat
wordt verleend door theatergroep Plus Leo.
Het debat begint om 20.00 uur en de toegang is gratis voor iedereen. Het
debat wordt georganiseerd door o.a. het Etty Hillesum Centrum en COC
Deventer.

IJssel Dykes: sporten met andere vrouwen

Happy Hour!

Alleen voor COC-leden op vertoon
van geldige lidmaatschapskaart!

Zaterdag van 22 tot 23 uur
Zondag van 21 tot 22 uur
(geldt niet tijdens speciale acts of optredens)

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 .

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: Special
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.

Special – Vrouwenactiviteiten
van 1986 tot nu

Poster uit 1990

Na de reünie van de actieve vrouwengroep op 22
maart 1986 (waaraan in deze serie een speciaal
artikel werd besteed inclusief terugblik op de eerste
vijftien jaar ‘vrouwen in COC Deventer’) werden ook
vanaf 1986 veel speciale activiteiten voor vrouwen
georganiseerd. In deze special een overzicht
aangevuld met korte anekdotes van de
vrouwenactiviteiten van 1986 tot nu.
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

