Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 18 april 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

27 april: Uitvoering COC-projectkoor
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

Het COC in Deventer organiseert een bruisende muzikale avond rondom de
thema’s zichtbaarheid en verbinding, waarbij diverse bekende en minder
liedjes deze thema’s illustreren. De uitvoering is op zaterdag 27 april 2013
om 20.00 uur in de Synagoge, Golstraat 23 in Deventer en de voorstelling
heeft de titel ‘Ik Zie Je!’. Kaarten zijn Kaarten kosten € 5,00 per stuk en in de
voorverkoop
te
verkrijgen
via
de
koorleden
of
via
projectkoor@cocdeventer.nl. Ook bij antiquariaat Jos Wijnhoven (Walstraat
30 te Deventer) zijn de kaarten te koop.
Voor deze gelegenheid is er een groot projectkoor samengesteld en is
zangeres en actrice Ellen Kiewiet uitgenodigd als soliste. Het koor staat
onder leiding van dirigente Hanneke Hermkens uit Zutphen. Het koor wordt
op piano begeleid door Frank Fahner uit Eefde.
De presentatie van de avond is ook in handen van zangeres en actrice Ellen
Kiewiet. Ellen Kiewiet is een ervaren zangeres en de schrijfster (tekst en
muziek) van “Wilde Rozen dé Musical!” die op Roze Zaterdag 2011 in
Groningen voor twee overvolle uitzinnige avonden in de Stadsschouwburg in
Groningen heeft gezorgd. De musical ontving een 4 sterren recensie van
Jacques d ‘Ancona: “De avond wordt geserveerd met humor, lof voor de
prachtige vertolking van Ellen Kiewiet” – zie www.wilderozendemusical.nl en
www.ellenkiewiet.com.

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 met DJ-Knut
Dress-code is ‘Royal Touch’

27 april: Afterparty ‘Kings and Queens’

Na afloop van de uitvoering ‘Ik Zie Je’ is er op zaterdag 27 april de grootse
afterparty ‘Kings and Queens’ in COC-café Face It, Brink 64a (Deur open om
22.00 uur). Om alvast in de stemming te komen voor de naderende
troonswisseling is de dresscode ‘Royal Touch’. Gast-DJ is (met koninklijke
goedkeuring) DJ-Knut. Entree is gratis.

21 april: Zondagmiddagsalon ‘Lentefeest’

Deze keer in lentesfeer waarbij DJ-Bert speciale singletjes draait. De
ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. Het
COC-café is geopend vanaf 16.00 en 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.

Dinsdag 30 april

Troonswisseling Live
In ieder geval open vanaf 20.00 uur
Onder voorbehoud open vanaf 12.00 uur

30 april: Troonswisseling Live (onder voorbehoud)

Op de ‘Troonswisselingsdag’ hoopt het COC-café ook open zijn vanaf 12.00
uur om gezellig met alle belangstellenden te kijken naar de live-uitzending
van de troonswisseling in Amsterdam. Natuurlijk zal er Oranje-bitter
aanwezig zijn om op het nieuwe koningspaar te proosten. Dit onderdeel is
onder voorbehoud; het COC-café is in ieder geval geopend vanaf 20.00 uur.
Dan kan iedereen gezellig nafeesten in Oranje sfeer.

Diverse Roze films deze maand
Vooraankondiging:

Vrijdag 3 mei – 20.00 uur

The Night Watch

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

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 26 april: 20.00 uur: Skoonheid (Zuid-Afrika 2012)

De blanke Zuid-Afrikaan François van Heerden zit gevangen in een
verstikkend huwelijk en een onderdrukkende samenleving. Tot hij verliefd
wordt op de rechtenstudent Christian; de schoonheid van de charmante 23jarige laat François niet meer los. De duistere weg naar de ondergang ligt
open.

Vrijdag 3 mei - 20.00 uur: The Night-Watch (VK 2010)

Verfilmimg van het boek van Sarah Waters. Helen en Viv hebben een
huwelijksbureau en zetten de liefde in als middel om mensen te helpen hun
leven weer op de rails te krijgen. Gek genoeg hebben ze zelf allebei een
ingewikkeld liefdesleven. Zo houdt Helen halsstarrig vast aan een
tumultueuze en explosieve relatie met ene Julia, en heeft Viv een verhouding
met een getrouwde man van wie ze niet loskomt. Viv’s kwetsbare jongere
broer Duncan worstelt met een gruwelijk geheim uit zijn verleden.

Zaterdag 4 mei – 20.00 uur

Kranslegging

Verzetsmonument Grote Kerkhof
Zaterdag 11 mei

Euro-Song-Gala 2013

Achterzaal – Bibliotheek Deventer
Wil je graag meedoen? Laat dat dan
even weten via dit mailadres en je
ontvangt een aanmeldformulier!!
Zondag 19 mei – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Voorafgaand speciale film
in de kelder om 14.00 uur

Zaterdag 25 mei – 22.00 uur

Pre-Summer-Party
Met gast-DJ’s Knut & Polly
Vrijdag 31 mei – 20.00 uur

Keep The Lights On
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Zaterdag 1 juni – 20.00 uur

Roze Stijldansavond
Kerkstraat 5 te Deventer

Aanmelden voor Euro-Song-Gala

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).
Iedereen die wil deelnemen aan het Euro-Song-Gala of kenbaar wil maken
eventueel deel te willen nemen aan een potentiële voorronde voor het
Nationaal COC-songfestival 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.

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.

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

Maandag 3 juni – 20.00 uur

Male Beach-Party

Men-Meet-Men goes tropical!!
Vrijdag 7 juni – 20.00 uur

A Perfect Ending

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

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.

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

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

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

