Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 26 februari 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)

Donderdag 28 februari – 19.45 uur

Cursus Weerbaarheidstraining
(IJssel Dykes; alleen voor vrouwen)
Gymzaal De Duivengang
Broederenstraat 1 te Deventer

IJssel Dykes (sportvrouwen)
Iedere donderdag – 19.45 uur
Gymzaal de Duivengang
Broederenstraat 1 in Deventer
Vrijdag 1 maart – 20.00 uur

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

Weerbaarheidstraining voor vrouwen

Op donderdag 28 februari a.s. organiseren de IJssel Dykes een basisles
zelfverdediging voor vrouwen. Alle vrouwen zijn van harte welkom! De
training wordt verzorgd door Rolf Tijssen, die een brede ervaring heeft met
het geven van trainingen op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging.
De basiscursus wordt gehouden in het vaste honk van de IJssel Dykes,
Gymzaal De Duivengang, Broederenstraat 1 in Deventer. Wil je mee doen?
Stuur dan een mail naar ijsseldykes-secretaris@cocdeventer.nl.
De kosten van de training worden onderling verdeeld en omdat er al een
aantal vrouwen zich heeft opgegeven bedraagt de prijs maximaal 10 euro per
persoon. De les begint om 19.45 en duurt tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er
natuurlijk gezellig wat gedronken in Café Face It.

Literaire avond met Gerbrand Bakker
Tip: Zaterdag 2 maart – 20.30 uur

‘Marja’ (van Art-Jan de Vries)
Theatercafé Bouwkunde
Klooster 2-4 in Deventer

Meer info via www.theaterbouwkunde.nl

Op zaterdag 16 maart is er in de Openbare Bibliotheek Deventer (Brink 70)
een literaire avond met Gerbrand Bakker (van o.a. Boven is het stil). Deze
lezing wordt door de Openbare Bibliotheek in samenwerking met COC
Deventer georganiseerd vanwege de Boekenweek 2013. Gerbrand Bakker
vertelt uit en over zijn eigen werk, daarna mag het publiek vragen stellen.
Natuurlijk zal de schrijver ook zijn boeken signeren.
De avond begint om 20.00 uur; de bibliotheek is geopend vanaf 19.45 uur
voor inloop en koffie/thee. De lezing zal duren tot ongeveer 22.00 uur en
daarna volgt nog een gezellige nazit met een drankje.

Vrijdag 8 maart – 20.00 uur

Film extra: Gladiatress
Vanwege Internationale Vrouwendag
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
Vrije toegang voor iedereen; vol is vol!

Zaterdag 16 maart – 20.00 uur

Literaire avond met
Gerbrand Bakker

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
(deur open vanaf 19.45 uur)

Classic Film en Stamppotten-festijn

Zondag 17 maart is er voorafgaand aan de Zondagmiddagsalon vanaf 15.00
uur in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) ‘The
Servant (VS, 1963) te zien. Deze film is een klassieker waarbij de rol van
meester en bediende op subtiele wijze wordt omgedraaid.
In Café Face It is vanaf 16.00 uur het StampotFestijn begonnen, in een
nawinters sfeertje met diverse stamppotten. Deelname € 3,00 per persoon en
graag opgeven vóór 15 maart op 50plus@cocdeventer.nl. 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 maart - 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.

Zondag 17 maart – 15.00 uur
The Servant (classic film)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Vrijdag 8 maart - 20.00 uur: Gladiatress (VK 2004)

Speciale film vanwege Internationale Vrouwendag met de cast van de Britse
comedyserie ‘Smack The Pony’ - De onhandige pechvogel Worthaboutapig
wordt tot haar stomme verbazing en shock gekozen om haar zus Dwyfuc uit
de handen van de Romeinen te redden. Haar missie lijkt hopeloos aangezien
ze geen kracht bezit, niet kan vechten en een lafaard is. Maar dan besluiten
de goden haar te helpen in haar zoektocht naar haar sterke en vurige zus
Smirgut the Fierce, een vrouw die voor geen enkele man onderdoet. Op hun
gevaarlijke queste komen de zussen waarzeggers, gladiatoren, barbaren en
zelfs advocaten tegen. Echter de tijd is in hun nadeel want de Romeinen,
onder leiding van Caesar, bereiden een invasie hun thuisland, het Keltische
Brittannia, voor.

Zondag 17 maart - 15.00 uur: The Servant (VS 1963)

Dirk Bogarde speelt Barrett, een verleidellijke en subtiele bediende die wordt
ingehuurd door de flamboyante playboy Tony (James Fox) om zorg te
dragen voor zijn zojuist ingerichte huishouden. Maar de verbluffende
efficiency waarmee Barrett te werk gaat maakt de weg vrij voor een
verdachte en verraderlijke controle waarbij de rol van meester en bediende
op subtiele wijze worden omgedraaid.

Zondag 17 maart – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Met o.a. Stamppotten-festijn
Zaterdag 23 maart – 14.00 uur

Hand-in-hand-actie
Deventer binnenstad

Vrijdag 29 maart: 20.00 uur: Howl (VS 2010)

Het is 1957 in San Francisco en een meesterwerk staat voor de rechter.
Allen Ginsberg (acteur James Franco in een prachtige rol) moet zich
verantwoorden voor zijn baanbrekende gedicht ‘Howl’. De film verweeft dit
verhaal op drie manieren: we zien het tumultueuze leven van Ginsberg in de
jaren waarin hij tot een groot kunstenaar uitgroeit, de rechtszaak zelf waarin
zijn gedicht als obsceen bestempeld wordt, en animaties die de
surrealistische stijl van het gedicht verbeelden. Deze delen smelten samen in
het verhaal van de geboorte van een tegencultuur.

Zondag 24 maart – 15.00 uur

Roze Themafilm

Luxor Bioscoop – Boreelplein in Deventer

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

Verwacht in April:
Maandag 1 april – 20.00 uur

Men Meet Men

(Homo- en bi-mannen vanaf 18 jaar)

Projectkoor op weg naar uitvoering

Op 27 april a.s. organiseert het COC in Deventer een bruisende muzikale
avond rondom de thema’s zichtbaarheid en verbinding. De presentatie van
de avond is in handen van zangeres en actrice Ellen Kiewiet. Bovendien is
voor deze gelegenheid een groot projectkoor samengesteld dat Ellen Kiewiet
zal ondersteunen bij diverse muzikale nummers. Het koor staat onder leiding
van dirigente Hanneke Hermkens uit Zutphen en wordt op de piano begeleid
door Frank Fahner uit Eefde. Momenteel is dit koor al druk bezig met de
voorbereidingen voor het optreden eind april.
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. Ellen Kiewiet zal onder andere een aantal liedjes
uit ‘Wilde Rozen dé Musical!’ zingen met het koor. Daarnaast zullen er liedjes
worden gezongen door het hele koor, maar ook solo’s, duetten, kwartetten,
etc. ten gehore worden gebracht.
De uitvoering is op zaterdag 27 april 2013 om 20.00 uur in de Synagoge,
Golstraat 23 in Deventer. Het koor wil er graag een prachtig optreden van
maken – soms wat serieuzer, maar ook met een heleboel humor. En bovenal
met passie… Passie voor muziek, passie voor elkaar en passie voor de
wereld om ons heen.

Roze Loper uitgereikt in Apeldoorn

Dinsdag 2 april – 20.00 uur

Ledenvergadering

(met o.a. Jaarverslagen 2012)
Vrijdag 5 april – 20.00 uur

The Four Faced Liar (lesbische film)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Zondag 21 april – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon

Met o.a. Lentefeest met DJ-Bert
Vrijdag 26 april – 20.00 uur
Skoonheid (homo-film)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Zaterdag 27 april – 20.00 uur

Uitvoering ‘Ik Zie Je’

Optredens met o.a. Projectkoor
Synagoge - Golstraat 23 – Deventer
Zaterdag 27 april – 22.00 uur

Afterparty van ‘Ik Zie Je’
Feest in COC-café Face It

Vrijdag 15 februari 2013 zijn er door Martin Braakhekke en Ralph
Kleinbussink van werkgroep 50Plus van COC Deventer in Apeldoorn drie
‘Roze Lopers’ uitgereikt. De Roze Loper is een Kiwa-certificaat en wordt
alleen uitgereikt aan een zorginstelling die voldoet aan de criteria welke zijn
vastgelegd in een protocol. Tevens komt er iemand van de Kiwa langs om in
de praktijk te toetsen OF- en HOE homovriendelijk een instelling is. Er wordt
gekeken naar het beleid, de organisatie structuur, gesprekken gehouden met
personeel en cliënten. Als een instelling positief is beoordeeld kan het
certificaat en het bordje van de ‘Roze Loper’ opgehangen worden.
Omdat in Apeldoorn drie verzorgingshuizen van ‘De Goede Zorg’ positief
beoordeeld zijn, waren er drie feestelijke bijeenkomsten voor personeel,
vrijwilligers en cliënten georganiseerd. In een grote roze limousine maakten
de directie van ‘De Goede Zorg’, Martin en Ralph als ‘roze ambassadeurs’ en
een woordvoerder van Roze 50 Plus Nederland een toer door Apeldoorn. De
‘roze ambassadeurs’ brachten overal een grote roze loper (sleutel) naar
binnen. In alle huizen werden toespraken gehouden en een muzikaal
programma gepresenteerd. Het leek wel of er kosten nog moeite waren
gespaard. Overal vrolijke ballonnen, mooie versieringen, roze gebakjes, roze
drankjes, kortom één en al vrolijkheid. Op deze manier hebben de roze
ambassadeurs veel aandacht gevraagd en gekregen voor het belang van het
project ‘De Roze Loper’.

EroticCinema (voor o.a. Gay-people) in Zutphen

Sinds november 2012 heeft Zutphen een locatie waar fantasieën
werkelijkheid kunnen worden, namelijk de EroticCinema aan de
Spittaalstraat. Naast een sfeervolle filmzaal met een doorlopende
filmvoorstelling voor gay people, beschikt men ook over een spannende
gluurdersruimte , een cruising-room en een darkroom.
Op de agenda staan ook speciaal op doelgroepen gerichte activiteiten; op de
vierde dinsdag van de maand is het Trans en Travestie Party en iedere
eerste woensdag van de maand is het Bi-Gay-themadag. Jongeren van 18
tot 27 jaar hebben de eerste vrijdag van de maand zelfs gratis toegang. Op
donderdagen in de oneven weken is er voor liefhebbers Naturistendag.
Normale entreeprijs bedraagt € 12,00 (bij activiteiten afwijkende prijzen).

Dinsdag 30 april

Troonswisseling Live
Binnenkort meer info
over deze special dag

Vooraankondiging:
Zaterdag 11 mei

Meer informatie over de activiteiten en openingstijden van de EroticCinema
Zutphen is te vinden via http://www.eroticcinema.nl/. EroticCinema Zutphen
is gelegen aan de Spittaalstraat 72-74 in het centrum van Zutphen.

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Projectkoor succesvol van start !
Speciale bijeenkomsten voor roze ouderen
Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

Euro-Song-Gala 2013
Achterzaal – Bibliotheek Deventer
Meer info over aanmelding
volgt binnenkort!!

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 .

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

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.

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

