
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief Feestdagen 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) 

Agenda van december: 
 

zaterdag 22 december; 22.00 uur 

DJ-Knut & Polly 
Gast-DJ’s draaien o.a. Christmas Classics 

 

maandag 24 december; 22.00 uur 

Kerstavond 
Een drankje voor, tijdens of na de nachtmis 

 

woensdag 26 december; 21.00 uur 

Kerst-meezingavond 
Tweede Kerstdag: uitbuiken en meezingen 

 

donderdag 27 december; 21.00 uur 

The Neighbour Sisters 
Smartlappencafé vanwege Humorfestival 

 

 

       
 

 Zaterdag 22 december: DJ’s Knut & Polly 
Als Gast-Dj's draaien vanavond DJ Knut & Polly (ook bekend van Sjiek en 
DPE Deventer). Vanaf 22.00 uur kun je genieten van opzwepende Kersthits 
om helemaal los te gaan op de dansvloer. Deze Zaterdag is gericht op een 
jong en dynamisch uitgaanspubliek; de DJ's zorgen voor lekkere swingende 
muziek op de dansvloer boven. Beneden in de loungekelder is de sfeer wat 
intiemer en je kunt er ook genieten van je sigaretje. Toegang tot 02.00 uur; 
het café blijft open tot 02.30 uur. Geen Happy Hour deze avond. 
 

Maandag 24 december: Kerstavond 
Op Kerstavond is het COC-café geopend van 22.00 tot 01.00 uur. Bezoekers 
van de nachtmis kunnen vooraf of na afloop nog even wat drinken in café 
Face It met prettige kerstmuziek.  
 

Dinsdag 25 december: COC-café gesloten 
 

Woensdag 26 december: Uitbuiken en meezingen 
Eerste Kerstdag is het COC-café gesloten, maar op Tweede Kerstdag maken 
we er een gezellige avond van. Lekker meezingen met kerst- en andere hits 
en natuurlijk staan er ook lekker (kerst)knabbels op de bar. Deze avond 
begint om 21.00 uur (deur open tot 24.00 uur).  
 

Donderdag 27 december: The Neighbour Sisters 
Vanwege het Deventer Humorfestival worden op donderdag 27 december op 
diverse locaties in Deventer smartlappen gezongen. In COC-café Face It zal 
het duo 'Neighbour Sisters' optreden. Deze buurvrouwen hebben een breed 
repertoire aan smartlappen en meezingers, dus weten ze iedere bezoeker 
voor zich te winnen. Vanaf 21.00 uur; entree is voor iedereen gratis. 
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vrijdag 28 december - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film: Let My People Go 

 
 

maandag 31 december; 22.00 uur 

Oud & Nieuw: Glitterbal 
Gezellig uiteinde en een feestelijk begin van 

het nieuwe jaar. Dresscode: Glitter and 
Glamour. Geen entreekaarten; vol is vol. 

Neus ‘ns rond 
in de ‘Roze Kasten’ 
In de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te 

Deventer) staan de ‘Roze Kasten’ met veel 
boeken (fictie en non-fictie) en dvd’s met een 

LGBT-thema. Dit project is een samenwerking 
tussen de Bibliotheek en COC Deventer. 

 

Sporten met 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 . 

 

Ook verwacht in 2013: 
Kiss Me (lesbische film) 

Vrijdag 4 januari – 20.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Stads-Puzzeltocht  
Zondag 20 januari – 14.30 uur 

 

Torch Song Trilogy (classic film) 

Oud & Nieuw: Glitterbal in Café Face It 
Oud en Nieuw vieren in COC-café Face It. Dat kan vanaf 22.00 uur. Eerst 
gezellig afwachten tot middernacht (champagne!) en dan barst het feest 
helemaal los. Het thema is ‘Glitterbal’, dus trek je meest oogverblindende 
outfit uit de kast. Ook binnen zal gezorgd worden voor ‘Glitter & Glamour’. 
Tot 02.00 uur kun je naar binnen; het feest gaat daarna nog wel eventjes 
door. Entree is gratis en er zijn geen toegangskaarten nodig; de Oud & 
Nieuw-nacht wordt druk bezocht, dus vol is vol! 

Q-Fest Winter ’12- ’13: Roze Films in het Filmhuis 
Distributeur Artifilm organiseert het Q-Fest Winter ’12/’13, waarin tien gay & 
lesbian-topfilms te zien zijn in zestien verschillende steden in Nederland. In 
filmhuis De Keizer wordt vanaf 7 december elke vrijdagavond om 21.45 uur 
een nieuwe film vertoond, voor negen weken lang tot en met 1 februari 2013. 
Speciaal voor COC-leden: op vertoon van je COC-lidmaatschapskaart krijg je 
€ 2,- korting op de films die draaien in het kader van Q-Fest Winter 12-13! 
 

De volgende films draaien op vrijdag (21.45 uur): 
21 december: Bad Boys Street (VS 2012) 
28 december: Evet, Ich Will!(Duitsland 2009) 
4 januari 2013: Romeos (Duitsland 2011) 
11 januari 2013: The One (VS 2011) 
18 januari 2013: Between Love & Goodbye (VS 2009) 
25 januari 2013: Mary Marie (VS 2010) 
 

Diverse Roze films deze maand 
De eerste en de laatste vrijdag een Roze film in de ‘Kleine Keizerin’; de 
Bibliotheek-filmzaal aan de Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat. Deze 
winter ook middagfilms op de derde zondag. Entree is voor iedereen gratis; 
beperkte plaatsen dus vol is vol! 
Vrijdag 28 december: 20.00 uur: Let My People Go (Frankrijk 2011) - 
Ruben, een Frans-joodse homo, werkt als postbode in een klein idyllisch Fins 
dorpje, zodat hij bij zijn blonde Finse vriend Teemu kan zijn. Ze leiden een 
heerlijk romantisch leven. Tot er op Rubens dagelijkse postroute iets 
helemaal uit de hand loopt en het hierdoor ook misgaat tussen Ruben en zijn 
vriendje. Teemu gooit hem het huis uit en Ruben keert terug naar zijn familie 
in Parijs. Onmiddellijk wordt Ruben geconfronteerd met zijn chaotische 
familie. Zijn zus staat op het punt van scheiden, zijn vader heeft een 
jarenlange geheime affaire en tot overmaat van ramp wordt een oudere 
rabbijn verliefd op Ruben… Chaos overheerst en tegelijkertijd is Teemu vol 
liefdesverdriet onderweg naar Parijs. 
Vrijdag 4 januari 2013: 20.00 uur: Kiss Me (Zweden 2011) – Mia's vader 
staat op het punt te trouwen met de moeder van Frida, waardoor zij 
stiefzussen worden. Snel wordt echter duidelijk dat van gewone zusterliefde 
geen sprake zal zijn. Mia is dan wel druk bezig met de voorbereidingen van 
haar eigen huwelijk, als de vonk tussen haar en Frida overslaat en alles in de 
war wordt geschopt, maar liefde overwint uiteindelijk alles. 
Zondag 20 januari: 15.00 uur: Torch Song Trilogy (VS 1988) – Arnold is 
een travestiet die zijn brood verdient als entertainer in een nachtclub. Door 
zijn wrange humor houdt hij iedereen op afstand en hoewel hij verlangt naar 
een monotone relatie laat hij het zelf nooit zo ver komen. Hij wordt verliefd op 
Ed, een biseksueel die niet openlijk voor zijn homofi ele kant durft uit te 
komen, waardoor hun relatie strandt. Kort daarna wordt hij verliefd op Alan, 
een jonge, onbevangen man die niet bang is voor zijn gevoelens uit te 
komen. Alan en Arnold gaan samenwonen en adopteren een kind, maar dan 
maakt een tragedie een einde aan hun prille geluk... 
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Zondag 20 januari – 15.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Stadt Land Fluss (homo-film) 

Vrijdag 25 januari – 20.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

SnowWhite-Party (themafeest) 
Zaterdag 26 januari – 22.00 uur 

 

So Hard To Forget (lesbische film) 

Vrijdag 1 februari – 20.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Irish Pub Festival (Celtic Wind) 
Vrijdag 1 februari – 21.00 uur 

 

Viva Venezia (Gemaskerd bal) 
Zaterdag 9 februari – 22.00 uur 

 

 Roze Stijldansavond 
Zaterdag 16 februari – 20.00 uur 

Zaal De Horst – Kerkstraat 5 in Deventer 
 

Claire of the Moon (classic film) 

Zondag 17 februari – 15.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

My Last Round (homo-film) 

Vrijdag 22 februari – 20.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 

Projectkoor COC Deventer zoekt zangtalent 
In 2013 organiseert het COC in Deventer een bruisende muzikale avond 
rondom de thema's zichtbaarheid en verbinding. Voor deze gelegenheid 
wordt er een groot projectkoor samengesteld en is zangeres en actrice Ellen 
Kiewiet uitgenodigd als soliste en presentatrice van de avond. Het hart van 
de avond zal worden gevormd door een optreden door een groot projectkoor.  
Niet alleen de muziek, maar ook de samenstelling van het koor zal tijdens de 
voorstelling aanschouwelijk gaan maken hoe wij allemaal "zichtbaar 
verbonden" zijn met elkaar. We zoeken daarom voor het projectkoor 
zingende mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden, alle afkomsten en 
alle seksuele geaardheden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Voor 
vragen of opmerkingen kun je mailen met projectkoor@cocdeventer.nl . 

Projectkoor 2013: Zangers en Zangeressen gezocht 
Projectkoor 2013: Dirigent(e) gezocht 
 

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 
Indrukwekkende Voorstelling van Theatergroep Gray 
Roze Loper voor woonzorgcentrum Humanitas 
Tweede Mannenavond was een Heerlijk Avondje 
 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1972-2012 
 

 

 
De Roze Loper 

 

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. 

2012: De Roze Loper uitgereikt 
Specifieke aandacht voor oudere homoseksuelen 
en lesbiennes is relatief nieuw in de geschiedenis 
van het COC in Deventer. Is er in de beginjaren 
vanaf 1972 al specifiek aandacht voor vrouwen en 
jongeren; de oudere doelgroep moet tot de jaren ’90 
wachten tot er een op hen gerichte doelgroep tot 
leven komt.  
Ga naar het hele artikel>>> 
 

 

 

COC-café Face It 
Brink 64a 

7411 BW Deventer 

OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

 
 

Contact: 
 

Café-info: 0570-619149 
Overige info: 06-1875 4684 
Email: info@cocdeventer.nl 

Internet: www.cocdeventer.nl 

DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindacafé  
VR: 21.00 - 24.00 uur   Café (diverse activiteiten)  
ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-shopcafé 
ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) * 
ZO: 21.00 - 24.00 uur   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 
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