
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 12 januari 2013 

 

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) 

 

IJssel Dykes (sportvrouwen) 

Iedere donderdag – 19.45 uur 
Gymzaal de Duivengang  

Broederenstraat 1 in Deventer 
 

Stads-Puzzeltocht  
Zondag 20 januari – 14.30 uur 

Start vanuit Café Face It (tevens eindpunt) 
 

Torch Song Trilogy (classic film) 

Zondag 20 januari – 15.00 uur 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
 

Zondagmiddagsalon  

Zondag 20 januari – 16.00 uur 
 

 

       
 

 Stads-Puzzeltocht, Classic Film en Zondagmiddagsalon 
Keuze genoeg op zondag 20 januari. Voor mensen die graag naar buiten 
trekken is er een speciale Stads-Puzzeltocht georganiseerd door de 
50Plusgroep van COC Deventer (maar iedereen is welkom op mee te lopen). 
Verzamelpunt is COC-café Face It om 14.30 uur (vanaf 14.15 uur is de deur 
open). Met vragen wordt de route door de Deventer binnenstad bepaald.  
Voor mensen die liever een binnenactiviteit bezoeken is er vanaf 15.00 uur in 
de filmzaal van de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) de film 
‘Torch Song Trilogy’. Deze verfilming uit 1988 van het theaterstuk van 
hoofdrolspeler Harvey Fierstein is met recht een klassieker binnen het homo-
thema-genre. Humor en tragiek wisselen elkaar af in een perfecte balans, 
zodat deze ‘smartlap-trilogie’ de kijker niet onberoerd zal laten. Zowel de 
puzzeltocht als de film zijn gratis. 
Bij terugkomst van de puzzeltocht of na afloop van de film is het 
zondagmiddagsalon inmiddels begonnen om 16.00 uur. De 
ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die 
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. 
 

Snow-White-Party in café Face It 
Zaterdag 26 januari staat het sprookjesachtige Winterwonderland centraal. 
Het café wordt getransformeerd tot ijspaleis. Leef je in en kom als ijsprins of -
prinses, maar alles in het wit is ook prima. Prijs voor de mooiste outfit. Ook in 
2013 worden op zaterdag regelmatig avonden met een speciaal thema 
georganiseerd. In ieder geval op de laatste zaterdag van de maand een 
avond gericht op jongeren. 
 

 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2013/01/stads-puzzeltocht/
http://cocdeventer.nl/2013/01/classic-sunday-filmmiddag-torch-song-trilogy/
http://cocdeventer.nl/2013/01/zondagmiddagsalon-na-de-stadspuzzeltocht/
http://cocdeventer.nl/2013/01/stads-puzzeltocht-classic-film-en-zondagmiddagsalon/
http://cocdeventer.nl/2013/01/face-its-themafeest-snow-white-party/


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 

 

Men Meet Men  
met speciale ludieke Quiz 

(Homo- en bimannen vanaf 18 jaar)  
Maandag 3 februari – 20.00 uur 

 

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! 
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... 
Vrijdag 25 januari: 20.00 uur: Stadt Land Fluss (Duitsland 2011) - De 
jonge Marko is student op een agrarische school in een boerderij ten zuiden 
van Berlijn. Hij moet bijna zijn examen doen, maar twijfelt of hij echt boer wil 
worden. Ondanks zijn twijfels en de druk van zijn medestudenten om te 
drinken en te feesten, concentreert de stille Marko zich op zijn werk en 
examens. Zijn wereld wordt ondersteboven gekeerd als de mooie 
zelfverzekerde Jacob dezelfde opleiding komt volgen. Jacob voelt zich 
meteen aangetrokken tot Marco en er ontstaat een stormachtige romance 
tegen de prachtige achtergrond van het platteland. 
Vrijdag 1 februari 2013: 20.00 uur: So Hard To Forget (Brazilië 2010) – 
Julianna, 35 jaar en docent Engelse literatuur, besluit na de breuk met haar 
vriendin Antonia te verhuizen naar de kust. Ze trekt er in bij haar beste vriend 
Hugo (een homoseksuele man), en samen rouwen ze om zijn gestorven 
partner.En dan is er nog zijn vriendin Lisa, zwanger en single. Ze vormen 
een apart trio huisgenoten, die stap voor stap een nieuw leven trachten op te 
bouwen, met nieuwe kansen en geluk.  
En inderdaad maken boosheid, bitterheid en verdriet plaats voor liefde. 
Temeer als Lisa’s beeldschone nicht Helena haar entree maakt… 
Como Esquecer is een mooie bitterzoete karakterstudie met Vergeten, 
Vergeven en Opnieuw Beginnen als leidraad. 
 

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): 
18 januari 2013: Between Love & Goodbye (VS 2009) 
25 januari 2013: Mary Marie (VS 2010) 
1 februari 2013: Elliot Loves () 
 

Irish Pub Festival met Celtic Wind 
Traditioneel is de eerste vrijdag van februari Irish Pub Festival in de Deventer 
binnenstad. In COC-café Face It zal net als vorig jaar de band ‘Celtic Wind’ 
optreden. De groep Celtic Wind komt uit de Liemers (Didam e.o.) en is 
geïnspireerd door de vele stijlen van de Ierse muziek. De groep is sinds 2000 
succesvol met optredens in horecagelegenheden, bij party’s en tijdens 
openluchtsessies. Gratis toegang tot 24.00 uur; bar blijft open tot 00.30 uur. 
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Quiz ‘40 jaar COC’ 
speciale jubileum Quiz 

Vrijdag 8 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 

 

Zondagmiddagsalon  

Singletjesdag met DJ-Sjors 
Zondag 17 februari – 16.00 uur 

 

My Last Round (homo-film) 

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

 

Men Meet Men met ludieke Quiz 
Op maandagavond 4 februari 2013 wordt in café Face It (Brink 64a te 
Deventer) voor de derde keer een avond speciaal voor homo- en bi- jongens 
en mannen vanaf 18 jaar en ouder georganiseerd. Deze Men’s-Only-Avond 
is getiteld ‘Men Meet Men’ en vanwege de naderende Valentijnsfeer is er een 
speciale quiz rondom het verkeersgevaar tijdens het liefdesspel! Het team 
met de hoogste score wint een leuke prijs! 
De DJ zal zorgen voor passende sfeermuziek, er zijn VJ presentaties, 
natuurlijk is de bar open en er worden diverse snacks geserveerd. Tevens is 
de lounge- & relaxruimte geopend. Net zoals bij de vorige twee avonden zal 
men er alles aan doen om er wederom een gezellige en gemoedelijke avond 
van te maken, dus kom en beleef het mee!! 
Deze speciale avond is geopend van 20.00 tot 01.00 uur (na 24.00 uur geen 
toegang meer!). De entreeprijs bedraagt € 2,00. COC-leden hebben vrije 
toegang op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. 
 

Speciale Quiz ’40 jaar COC in Deventer’ 
Op vrijdag 8 februari wordt een speciale Quiz georganiseerd met allerlei 
ludieke vragen rondom ’40 jaar COC Deventer’. Het zijn meerkeuzevragen, 
dus ook mensen die niet alle veertig jaren hebben meegemaakt kunnen 
meedoen. Degene met de meest goede antwoorden wint een fijne prijs. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op de lijst in COC-café Face It, maar 
ook via dit mail-adres. Het spelcafé start om 21.00 uur (entree vanaf 20.45 
uur). Deelname en toegang is vrij. 
 

Viva Venezia – gemaskerd bal 
Op zaterdag 9 februari wordt een avond met een Venetiaans tintje 
georganiseerd, natuurlijk met speciale maskers. Er is een speciale prijs voor 
degene met het meest opvallende kostuum/masker. Het COC-café is 
geopend vanaf 22.00 uur en tot 02.00 uur kun je naar binnen. Ook in 2013 
worden op zaterdag regelmatig avonden met een speciaal thema 
georganiseerd. In ieder geval op de laatste zaterdag van de maand een 
avond gericht op jongeren. 
 

Speciale bijeenkomsten voor roze ouderen  
Begin 2013 vinden ook in onze regio bijeenkomsten plaats voor 
homoseksuele senioren die willen praten over zaken die belangrijk zijn in hun 
leven. De nadruk ligt op bemoediging en uitgaan van eigen kracht. 
Het gaat om twee bijeenkomsten voor mannen en vrouwen van boven de 50, 
al dan niet openlijk homoseksueel en met de behoefte om met anderen 
ervaringen te delen. De bijeenkomsten vinden in de regio plaats en staan 
onder leiding van een regionale roze ambassadeur. De bijeenkomsten zijn 
gratis en worden mogelijk gemaakt door het consortium Roze 50+Nederland. 
Bent u 50Plus en voelt u zich aangesproken meld u zich dan aan. Mogelijk 
kent u andere senioren die belangstelling zouden kunnen hebben. Attendeer 
hen s.v.p. ook op deze bijeenkomsten. Een bijeenkomst start alleen bij 
voldoende deelname.  

Projectkoor COC Deventer heeft een dirigent!! 
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. 
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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 . 

 

Prijslijst aangepast 
Per 1 januari zijn in het COC-café  

de prijzen aangepast n.a.v. verhoging van  
het BTW-tarief en hogere inkoopprijzen.  

 

Na een lange speurtocht is de organisatie erg blij dat er een zeer ervaren 
dirigente voor ons projectkoor is gevonden, namelijk Hanneke Hermkens uit 
Zutphen! Zij is onder andere bekend als dirigente van het projectkoor 
“Ludwigs Wieg”, Vocal Group “EigenWijs” in Lochem, “Herenakkoord” in 
Arnhem, popkoor “BATS” in Warnsveld, Gemengd koor “Ludiek” in Brummen 
en als invaldirigent van popkoor “Backcorner” in Warnsveld. 
De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gepland, in de 
grote zaal van het St. Jozef Verpleeghuis, G. van Swietenstraat 15 in 
Deventer. De eerste repetitie op 6 februari is een belangrijke bijeenkomst; 
dan worden ook de stemgroepen bepaald! De overige repetitiedagen zijn te 
vinden op de internetpagina. De uiteindelijke uitvoering zal plaatsvinden op 
zaterdag 27 april in de Synagoge aan de Golstraat te Deventer. 
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 . 
 

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 
Orpheus: ‘Denken vanuit mogelijkheden’ 
Projectkoor 2013: Zangers en Zangeressen gezocht 
IJssel Dykes nemen deel aan Nieuwjaarstoernooi 
Indrukwekkende Voorstelling van Theatergroep Gray 
 

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

 
 

Het hele jaar blikten we iedere week terug op 40 
jaar ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 
en 2012 in en rondom het COC in Deventer 
plaatsvonden. Bekijk de hele serie op onze 
internetpagina.  

 

 

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  
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

Meer weten?  www.cocdeventer.nl 
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