Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 21 maart 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

Zaterdag 23 maart – 14.00 uur

Hand-in-hand-actie
Deventer binnenstad

Vrijdag 29 maart – 20.00 uur
Howl (homo-film)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Aanmelden voor Euro-Song-Gala
én COC-songfestival gestart

Op zaterdag 11 mei 2013 zal in de Achterzaal van de Centrale Bibliotheek in
Deventer de 16e editie van het Euro-Song-Gala plaatsvinden. Traditioneel is
dit een parodie-festival voorafgaand aan het échte Eurovisie Songfestival
(finale dit jaar op 18 mei in het Zweedse Malmö) en dus is de opzet van het
Euro-Song-Gala parallel evenredig aan het grote festival. Dat houdt in:
diverse Europese landen, veel bizarre outfits, duopresentatie, juryleden en
de onvermijdelijke puntentelling. Om het Gala voor iedereen toegankelijk te
maken kunnen zowel live gezongen nummers als playback acts deelnemen;
de gouden eis is wel dat een oorspronkelijk songfestivalnummer ten
grondslag ligt aan de uit te voeren act. Wat er vervolgens mee gedaan wordt
ligt aan de creativiteit van de deelnemers (en binnen de grenzen van het
podium en de logistiek natuurlijk).
Het winnende nummer van het Euro-Song-Gala 2012 heeft namens COC
Deventer meegedaan aan het Nationaal COC-songfestival in Delft op 17
november 2012. Daar won COC-Limburg en dus is de editie van 2013 naar
alle waarschijnlijkheid in Maastricht op zaterdag 30 november. Het bestuur
van COC Deventer hoopt opnieuw op een geschikte kandidaat voor dit
landelijke ‘roze’ liedjesfestival en heeft mede de hoop gevestigd op het EuroSong-Gala. Daarom mogen ook potentiële deelnemers voor dit (meer
serieuze) festival hun lied aanmelden. Dit lied moet dan wel live gezongen
worden en liefst een eigen nummer zijn (in ieder geval met een nieuwe
tekst), waarbij een ‘roze inhoud’ zeker niet mag ontbreken. Wanneer blijkt dat
er minimaal vijf aanmeldingen zijn voor het Nationaal COC Songfestival zal in

Vrijdag 29 maart – 21.00 uur

Karaoke Internationaal

Opening van het Karaoke-weekend
Zaterdag 30 maart – 22.00 uur

Après-Ski-Fest

DJ’s ‘Rotes Rüby und Geilles Jännes’

het najaar van 2013 een speciale voorronde gehouden worden; anders
nemen de liedjes gewoon deel aan het Euro-Song-Gala op 11 mei 2013. In
dit laatste geval vertegenwoordigt het lied wel een Europees land.
Iedereen die wil deelnemen aan het Euro-Song-Gala of kenbaar wil maken
deel te willen nemen aan een potentiële voorronde voor het Nationaal COCsongfestival 2013 kan een mailtje sturen naar songfestival@cocdeventer.nl.
Vervolgens ontvangt men een aanmeldformulier, waarop contactgegevens
en verdere informatie kan worden doorgegeven. Aanmelden kan tot 1 mei
2013 en kandidaten mogen ook aan beide festivals deelnemen (in het geval
dat er een speciale voorronde gehouden gaat worden natuurlijk).

23 maart: Hand-in-hand Stadswandeling

Zondag 31 maart – 21.00 uur

Paas-Karaoke ‘Hollands’
Traditie op Eerste Paasdag
(deur open vanaf 20.30 uur)

Voor heel veel stellen is hand in hand wandelen heel vanzelfsprekend.
Samen het gevoel van verbondenheid ervaren in een moment van gelukkig
zijn. Helaas is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Veel homoseksuele
mannen en vrouwen hebben moeite om genegenheid in hun relatie op straat
te uiten. Bang voor afkeurende blikken of nageroepen te worden.
Wil jij laten zien dat je discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet
oké vindt? En heb jij zin in een interessante culturele wandeling door de
prachtige historische binnenstad van Deventer? Wandel dan met ons mee
voor een Deventer waar iedereen zichzelf kan zijn.
Iedereen is welkom, met of zonder wandelmaatje, op zaterdag 23 maart
2013. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het COC café “Face it” op de Brink
64a. Twee uur later zijn we weer bij het café waar onder het genot van een
hapje en een drankje nagepraat kan worden. Deelname aan de wandeling is
gratis.
Deze actie is een initiatief van de werkgroep Homobeleid van de gemeente
Deventer, het Etty Hillesum Centrum en 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!

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

Verwacht in April:
Maandag 1 april – 20.00 uur

Men Meet Men

(Homo- en bi-mannen vanaf 18 jaar)

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.

Vrijdag 5 april - 20.00 uur: The Four-faced Liar (VS 2010)

Womanizer Bridget wil absoluut GEEN relatie en ze noemt de vrouwen die
ze verovert naar de dagen van de week… Met haar beste vriend Trip deelt
ze een appartement. Trip is net als zij een rokkenjager, ondanks het feit dat
hij wel een relatie heeft.

Karaoke-weekend en Après-Ski-Fest

Het laatste weekend van maart is het Karaoke-weekend in COC-café Face It
aan de Brink 64a te Deventer. Op vrijdag 29 maart kunnen liefhebbers
meezingen met internationale hits van ABBA tot The Village People en alles
wat er tussen zit. Eerste Paasdag op zondag 31 maart staat de traditionele
Paas-karaoke op de agenda met Hollandse hits van Anneke Grönloh tot de

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

Zangeres Zonder Naam. Mensen die van het hoofdthema van de beide
avonden willen afwijken; geen punt, want ook andere keuzes zijn mogelijk.
Beide avonden beginnen om 21.00 uur en men kan doorzingen tot 24.00 uur.
De deur sluit dan, maar de bar blijft daarna nog eventjes open. De toegang is
gratis voor iedereen.
Op zaterdag 30 maart kunnen liefhebbers hun Duitse ‘lederhose’ of ‘dirndl’ uit
de kast trekken, want dan wordt in COC-café Face It een Après-Ski-Fest
georganiseerd. Vanaf 22.00 uur draaien de DJ’s ‘Rotes Rüby und Geilles
Jännes’ diverse opwindende dansnummers. Entree is ook op deze avond
gratis en tot 02.00 uur kun je naar binnen. Daarna sluit de deur, maar de bar
blijft nog wel eventjes open.

Eerste Paasdag: Karaoke-café

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
Voorverkoop via
projectkoor@cocdeventer.nl
Zaterdag 27 april – 22.00 uur

‘Kings and Queens’ Party
Afterparty na optreden van het
projectkoor in COC-café Face It

Op zondag 31 maart is het Eerste Paasdag en dus is het ‘s avonds weer
Karaokecafé. Ga los op de nummers van ABBA tot de Village People of
maak de gemoederen los met de hits van André Hazes tot de Zangeres
Zonder Naam. Vanaf 20.30 uur is het café geopend om alvast de keeltjes te
smeren. Een hele goede stem is niet vereist; veel enthousiasme wel.
Karaoke gaat door tot de deur sluit om 24.00 uur; de bar blijft daarna nog
ietsjes langer open.

Tweede paasdag: Men Meet Men

Op maandagavond 1 april 2013 (geen grap) wordt in café Face It (Brink 64a
te Deventer) voor de vierde keer een avond speciaal voor homo- en bijongens en mannen vanaf 18 jaar en ouder georganiseerd. Deze Men’sOnly-Avond is getiteld ‘Men Meet Men’ en vanwege Tweede Paasdag is er
een speciale paassfeer!
Vanwege de succesvol verlopen eerste drie Men-Meet-men-avonden is
gebleken dat er behoefte is aan speciale avonden voor Homo- en Bimannen(vanaf 18 jaar en ouder). Daarom zullen meer van deze avonden
geprogrameerd worden. Voorlopig blijven deze eens in de twee maanden op
de eerste maandag van de even maanden (m.u.v. augustus). Let voor de
data op de agenda en kijk op onze website’s.
Deze meetings hebben een gemoedelijke en relaxte sfeer, waarbij iedereen
zich thuis kan voelen. Doordat er met een gesloten deur en een “deurman”
gewerkt wordt, is de ruimte veilig en besloten. Er is een gezellige bar met
een DJ en een VJ show, waarbij naast de drankjes ook hapjes geserveerd
worden. Regelmatig zal een show of een thema/activiteit plaatsvinden. In het
café op de begane grond is een gemoedelijke sfeer. Via een spannende
‘cruising area’ is het mogelijk om ‘Down-under’ te geraken, waar een
loungeruimte is en gelegenheid tot meer intiemere ontmoetingen.

Dinsdag 2 april: Voorjaars-ledenvergadering

Halfjaarlijkse ledenvergadering voor COC-leden en belangstellenden. Aan
bod komen het jaarverslag en het financieel overzicht van 2012. De
vergadering begint om 20.00 uur; café face It is geopend vanaf 19.30 uur en
koffie/thee is gratis. De vergadering duurt tot ± 22.00 uur en daarna is er
gelegenheid om gezellig na te praten.
Leden, denk aan de lidmaatschapskaart!!

Voorverkoop uitvoering Projectkoor van start!!

De voorverkoop voor de muzikale avond met het projectkoor op 27 april 2013
is van start gegaan! Kaarten kosten € 5,00 per stuk en zijn te koop via de
koorleden of via projectkoor@cocdeventer.nl.

Dinsdag 30 april

Troonswisseling Live
Programma volgt

Vooraankondiging:
Zaterdag 11 mei

Euro-Song-Gala 2013

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Roze Filmdagen in Amsterdam
Projectkoor op weg naar uitvoering
Roze Loper uitgereikt in Apeldoorn
Speciale bijeenkomsten voor roze ouderen
Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

Achterzaal – Bibliotheek Deventer
Wil je graag meedoen? Laat dat dan
even weten via dit mailadres en je
ontvangt een aanmeldformulier!!

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

