Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 7 februari 2013

Tenzij anders aangegeven zijn de
activiteiten in café Face It

Zin in een speciale Quiz-avond, een gemaskerd bal
of een Roze Stijldansavond? Dan zien we je
graag de komende week bij deze of één van de
andere activiteiten van COC Deventer!!

(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 8 februari – 21.00 uur

Quiz ‘40 jaar COC’
speciale jubileum Quiz

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

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 1972-2012’. Het zijn
meerkeuzevragen, dus ook mensen die niet alle veertig jaren hebben
meegemaakt kunnen meedoen. Degene die de meeste antwoorden goed
heeft wint een fijne prijs. Het spelcafé start om 21.00 uur (entree vanaf 20.45
uur). Deelname en toegang is vrij. Vanaf ± 22.30 uur regulier café.

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.

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

Roze Stijldansavond

COC Deventer organiseert vier keer per jaar een spetterende stijldansavond
in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer; deze keer op zaterdag 16 februari.
Deze swingende dansavond is gratis voor COC-leden! Niet-leden betalen
slechts €10,00. Hiervoor ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis
drankje in COC-café Face It waar een afterparty zal plaatsvinden. Graag
vooraf opgeven voor deze stijldansavond tot uiterlijk een week van tevoren.
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 24.00 uur. Beperkte kaarten, dus
reserveer op tijd via rozestijldansen@cocdeventer.nl. Opgave uiterlijk t/m
zaterdag 9 februari.

Classic Film en Zondagmiddagsalon

Zondag 17 februari – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Singletjesdag met DJ-Sjors

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.

Projectkoor succesvol van start !

Woensdag 20 februari – 20.00 uur

Repetitie Projectkoor

Grote Zaal – St. Jozef Deventer

Meer info op hiernaast op de hoofdpagina

Het initiatief van het projectkoor vanuit COC Deventer heeft sinds
woensdagavond 6 februari daadwerkelijk vaste vormen aangenomen.
Tijdens deze allereerste repetitie konden 34 aangemelde zangers en
zangeressen kennismaken met elkaar en met de dirigente van het
projectkoor Hanneke Hermkens. Deze laatste had een belangrijke taak om
de kwaliteiten en de mogelijkheden van het aanstaande koor te peilen.
Daarbij werd alvast het volgende geconstateerd: er zaten geen mensen bij
die helemaal niet konden zingen en de stemgroepen bleken onregelmatig
verdeeld, met name vanwege het verschil tussen het aantal mannen en
vrouwen binnen het koor. De sfeer onderling was van begin af aan positief;
de deelnemers hebben veel zin om binnen dit projectkoor te werken aan de
uitvoering op zaterdag 27 april. Dat in die tussenliggende weken nog wel flink
gerepeteerd moet gaan worden spreekt voor zich.
De volgende repetitie is op woensdag 20 februari van 20.00 tot 22.00 uur in
de grote zaal van het St. Jozef Verpleeghuis, G. van Swietenstraat 15 in
Deventer. Mochten er nog mannen zijn die dit enthousiaste initiatief toch nog
vocaal willen ondersteunen laat dit dan voor die datum weten. Aanmelden
kan via het aanmeldformulier. Kun of wil je niet meezingen, maar kun je wel
fantastisch saxofoon, gitaar of iets anders spelen, of heb je een andere gave
die we misschien in de uitvoering kunnen gebruiken, laat het ons vooral
weten via projectkoor@cocdeventer.nl. Meer info over het projectkoor en het
uitvoeringsprogramma is op de website te lezen te lezen.

Vrijdag 22 februari – 20.00 uur
My Last Round (homo-film)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Roze Loper voor Goede Zorg in Apeldoorn

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

Zondag 31 maart – 20.00 uur

Paas-Karaoke

Traditie op Eerste Paasdag
Maandag 1 april – 20.00 uur

Men Meet Men
(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.

Wethouder Paul Blokhuis, zorg en welzijn reikt op vrijdag 15 februari de Roze
Loper uit aan De Goede Zorg, de eerste zorginstelling in Apeldoorn die het
certificaat in ontvangst mag nemen. De instelling doet haar naam eer aan,
zeker wat betreft aandacht voor seksuele diversiteit.
Roze 50+ ambassadeurs van COC Deventer zullen samen met personeel
van de zorginstelling in een 8 meter lange roze limousine achtereenvolgend
locaties De Veenkamp, De Matenhof en Avondzon aandoen, opgeluisterd
met een ludiek programma ter plaatse. Roze 50+ Nederland en de Roze
Loper is een samenwerkingsverband van ANBO, COC, MOVISIE en Vilans.
Meer info over op de website van COC Deventer.

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 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.
Vrijdag 1 maart 2013: 20.00 uur: Bumblefuck, USA (VS 2011)
Na de zelfmoord van een homoseksuele vriend in een Amerikaans dorpje,
trekt de Nederlandse Alexa gespeeld door Cat Smits naar de plek des
onheils voor een filmdocumentaire. Zij interviewt jonge homoseksuele
vrouwen en mannen over hun ervaringen. Ze krijgt een band met haar
tijdelijke hospes Lucas, die haar directheid niet begrijpt. En Alexa raakt in
verwarring over haar gevoelens voor Jennifer, een lesbische kunstenares,
die Alexa’s gedrag met wantrouwen bekijkt.

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

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 .

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

OPENINGSTIJDEN
Bovenbar & Dansvloer - Loungekelder

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

Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten? www.cocdeventer.nl

