
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 29 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 

 
 

Vrijdag 1 februari – 20.00 uur 

So Hard To Forget (lesbische film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
 

Vrijdag 1 februari – 21.00 uur 

Irish Pub Festival  
Live optreden van Celtic Wind 

 

 

       
 

 

Projectkoor in de startblokken!! 
Zang- en muzikaal talent nog steeds welkom 
 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. 
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. 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2013/02/film-cafe-so-hard-to-forget/
http://cocdeventer.nl/2013/02/irish-pub-festival-met-celtic-wind/
http://cocdeventer.nl/2013/01/projectkoor-coc-deventer-2013-zangers-zangeressen-en-andere-muzikale-talenten-gezocht/


 

Maandag 3 februari – 20.00 uur 

Men Meet Men  
met speciale ludieke Quiz 

(Homo- en bimannen vanaf 18 jaar)  

 
 

Woensdag 6 februari – 20.00 uur 

Projectkoor van start   
Grote Zaal – St. Jozef Deventer  

Meer info op hiernaast op de hoofdpagina 

 
Vrijdag 8 februari – 21.00 uur 

Quiz ‘40 jaar COC’ 
speciale jubileum Quiz 

 

Zaterdag 9 februari – 22.00 uur 

Viva Venezia (Gemaskerd bal) 

 
 

 Zaterdag 16 februari – 20.00 uur 

Roze Stijldansavond 
Zaal De Horst – Kerkstraat 5 in Deventer 

 
 

Zondag 17 februari – 15.00 uur 

Claire of the Moon (classic film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

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. Momenteel zijn er al 33 aanmeldingen, maar er 
kan nog meer bij! Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Voor vragen of 
opmerkingen kun je mailen met projectkoor@cocdeventer.nl . 

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. 
 

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.  

http://cocdeventer.nl/2013/02/men-meet-men-met-ludieke-quiz/
http://cocdeventer.nl/2013/01/projectkoor-coc-deventer-2013-zangers-zangeressen-en-andere-muzikale-talenten-gezocht/
http://cocdeventer.nl/2013/02/face-it-spelcafe-rainbow-quiz-night/
http://cocdeventer.nl/2013/02/viva-venezia-gemaskerd-bal/
http://cocdeventer.nl/2013/02/roze-stijldansavond-7/
http://cocdeventer.nl/2013/02/classic-sunday-filmmiddag-claire-of-the-moon-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/contact-2/formulieren/aanmeldformulier-projectkoor/
mailto:projectkoor@cocdeventer.nl
http://cocdeventer.nl/2013/02/irish-pub-festival-met-celtic-wind/
http://cocdeventer.nl/2013/02/men-meet-men-met-ludieke-quiz/
http://cocdeventer.nl/2013/02/face-it-spelcafe-rainbow-quiz-night/
mailto:cafe-face-it@cocdeventer.nl?subject=Aanmelden%20Quizcafe


 
 

Zondag 17 februari – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon  

Singletjesdag met DJ-Sjors 

 
 

Vrijdag 22 februari – 20.00 uur 

My Last Round (homo-film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
 

Verwacht in Maart 
 

Vrijdag 1 maart – 20.00 uur 

Bumblefuck, USA (lesbische film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 Zondag 17 maart – 15.00 uur 

The Servant (classic film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Zondag 17 maart – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon  

Met o.a. Stamppotten-festijn 
 

Vrijdag 29 maart – 20.00 uur 

Howl (homo-film) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

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. 
 

Classic Film en Zondagmiddagsalon 
Zondag 17 februari is er voorafgaand aan de Zondagmiddagsalon vanaf 
15.00 uur in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) 
‘Claire of the Moon’ (VS, 1992) te zien. Deze film is een romantische 
lesbische klassieker met happy end: Claire en Noel delen een kamer bij een 
prachtig strand. De twee vrouwen lijken in niets op elkaar; als de een waakt 
slaapt de ander. Voor Claire is het een grote verandering in haar leven, als zij 
ontdekt dat zij zich aangetrokken voelt tot Noel. 
In Café Face It draait DJ-Sjors vanaf 16.00 uur weer oude singletjes op 
verzoek; zoek in de bakken met vinyl naar je favoriete singletje uit de jaren 
’60, ’70 en ’80. De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag 
gehouden en iedereen die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde 
muziek is van harte welkom. Het COC-café blijft doorlopend open tot ‘s 
avonds het Zondagcafé begint. Deze middag wordt georganiseerd door de 
50Plusgroep van COC Deventer, maar iedereen is van harte welkom. 
 

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 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. 
Zondag 17 februari: 15.00 uur: Claire of the Moon (VS 1992)  
Een romantische lesbische klassieker met happy end: Claire en Noel delen 
een kamer bij een prachtig strand. De twee vrouwen lijken in niets op elkaar; 
als de een waakt slaapt de ander. Voor Claire is het een grote verandering in 
haar leven, als zij ontdekt dat zij zich aangetrokken voelt tot Noel. 
Vrijdag 22 februari: 20.00 uur: My Last Round (Chili 2010)  
Octavio vecht voor liefde op de enige manier die hij kent: in de boksring. 
Octavio is een bokser in het zuiden van Chili en een beroemdheid in zijn 
geboortestad. Octavio heeft de reputatie van een keiharde tegenstander en 
verbergt dat hij op mannen valt. Als hij Hugo ontmoet, een knappe twintiger 
die in een keuken werkt, is hij van slag. Hugo ziet Octavio eerst niet staan, 
maar valt uiteindelijk voor zijn charmes. De twee besluiten naar de hoofdstad 
Santiago te verhuizen waar ze openlijk zichzelf en samen kunnen zijn. Maar 
niets loopt zoals gepland.  

http://cocdeventer.nl/2013/02/zondagmiddagsalon-singletjesdag-met-dj-sjors-4/
http://cocdeventer.nl/2013/02/film-cafe-my-last-round/
http://cocdeventer.nl/2013/02/viva-venezia-gemaskerd-bal/
http://cocdeventer.nl/2013/02/zondagmiddagsalon-singletjesdag-met-dj-sjors-4/
http://cocdeventer.nl/2013/02/film-cafe-so-hard-to-forget/
http://cocdeventer.nl/2013/02/classic-sunday-filmmiddag-claire-of-the-moon-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2013/02/film-cafe-my-last-round/


 

Zondag 31 maart – 20.00 uur 

Paas-Karaoke  

Traditie op Eerste Paasdag 
 

Maandag 1 april – 20.00 uur 

Men Meet Men (o.v.)  
 (Homo- en bimannen vanaf 18 jaar)  

 

Dinsdag 2 april – 20.00 uur 

Ledenvergadering  
 (met o.a. Jaarverslagen 2012)  

 

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 . 

 

 

 

Q-Fest Winter ’12- ’13: Roze Films in het Filmhuis 
In Filmhuis De Keizer wordt op vrijdag 1 februari de roze film ‘Elliott Loves’ 
vertoond. Speciaal voor COC-leden: op vertoon van je geldige COC-pas krijg 
je € 2,- korting op de toegangsprijs van deze film. Deze film is de laatste in 
de reeks Q-Fest Winterfilms. 

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 
Speciale bijeenkomsten voor roze ouderen 

Orpheus: ‘Denken vanuit mogelijkheden’ 
Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
 

 
Bekijk ook iedere week een nieuwe cartoon op onze internetpagina!! 

 

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

 
 

Vorig 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 
 

http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl
http://cocdeventer.nl/2012/11/q-fest-winter-12-13-in-filmhuis-de-keizer/
http://cocdeventer.nl/2013/01/oproep-aan-roze-senioren/
http://cocdeventer.nl/2013/01/denken-vanuit-mogelijkheden/
http://cocdeventer.nl/2013/01/werkgroep-cafe-op-zoek-naar-enthousiaste-vrijwilligers/
http://cocdeventer.nl/2013/01/belgie-meer-homoparen-adopteren/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

