Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 5 juni 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

16 juni: wandeling omgeving Diepenveen
Vrijdag 7 juni – 20.00 uur

A Perfect Ending
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
Kermisvuurwerk aan de Wellekade
rond 23.00 uur

Mooie wandeling op zondag 16 juni door de omgeving van Diepenveen. Start
om 14.15 uur bij de Dorpskerk van Diepenveen (Kerkplein 4). Dit is tevens
het eindpunt van de wandeling. Voor degene die niet met eigen vervoer kan
komen is er vervoer mogelijk vanaf COC-café Face It, Brink 64a, om 14.00
uur (vooraf opgeven s.v.p.). Vanzelfsprekend wordt men na de wandeling
ook hiernaar terug gebracht. Na de wandeling kan men gezellig nagenieten
bij de ZondagMiddagSalon.
Deelname € 3.00 per persoon. Verplicht vooraf opgeven vóór 15 juni via
50plus@cocdeventer.nl. Bij terugkomst is het zondagmiddagsalon begonnen.
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen
die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek 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 7 juni - 20.00 uur: A Perfect Ending (VS 2012) Huisvrouw
Rebecca heeft alle reden om gelukkig te kunnen zijn: ze heeft de beschikking

Zondag 16 juni – 14.00 uur

Wandeling rond Diepenveen
Vertrek- en eindpunt Dorpskerk Diepenveen;
Vervoer mogelijk vanaf COC-café Face It
(opgave vooraf verplicht)

Zondag 16 juni – 16.00 uur

ZondagMiddag Salon
Gemoedelijk middagcafé gericht op 50plus
publiek, maar toegankelijk voor iedereen

Zondag 23 juni – 16.00 uur

Ladies Lounge

Gemoedelijk middagcafé
door en alleen toegankelijk voor vrouwen

Vrijdag 28 juni – 20.00 uur

Laurence Anyways
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

over genoeg centjes, ze is intelligent, ze is een mooie vrouw en ze is moeder
van drie fijne kinderen. Maar Rebecca heeft een geheim en is de laatste tijd
wat depressief. Haar vriendinnen denken dat ze in een midlife crisis zit en ze
krijgt het advies om een minnares te nemen: a woman, because it is so much
more familiar with the manual. Na wat aarzeling neemt ze een kloek besluit
en callgirl Paris belt bij haar aan. Dan begint een onverwachte erotische reis,
met als einddoel dat Rebecca ontdekt wat haar werkelijk beweegt.
Vrijdag 28 juni: Laurence Anyways (Canada 2012) - De recentste film
van regisseur Xavier Dolan - Laurence en zijn vriendin Fred zijn soulmates
en smoorverliefd. Wanneer zij Laurences dertigste verjaardag vieren, doet
Laurence een bekentenis die hun leven volledig op zijn kop zet: hij wil een
vrouw worden. Samen beginnen Laurence en Fred aan een stormachtige
reis die hen dichter bij zichzelf en bij elkaar zal brengen.
Vrijdag 5 juli: Hannah Free (VS 2009) Hannah and Rachel groeien op
en worden verliefd in een kleine stad in het Amerikaanse Midwesten, waar
traditionele normen en waarden gelden.

23 juni: Ladies Lounge (alleen voor vrouwen)
Op zondag 23 juni is er in COC-café Face It een speciale MiddagSalon door
en alleen toegankelijk voor vrouwen. Een gemoedelijke sfeer met lekker
hapjes erbij zorgen voor een fijne cafésfeer, waarbij vrouwen gezellig kunnen
(bij)kletsen. Tot 18.00 uur is het café geopend.

Deelnemers gezocht voor ‘Een Lied voor Maastricht’

Vrijdag 5 juli – 20.00 uur

Hannah Free

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Op het Euro-Song-Gala 2013 werd één nummer gebracht als mogelijke
inzending vanuit COC Deventer naar het Nationaal COC-songfestival in
Maastricht. Daarvoor was ook al een nummer aangemeld. Het zou mooi zijn
wanneer naast deze twee liedjes nog meer nummers mee gaan doen, zodat
ergens in oktober een voorronde gehouden kan worden. Het lied moet zo
origineel mogelijk zijn en een ‘roze karakter’ hebben. Aanmelden kan via
songfestival@cocdeventer.nl!
De finale van het Nationaal COC-songfestival wordt gehouden op zaterdag
30 november in Maastricht. Hopelijk kan een lied van COC Deventer daar
een potje breken en mag onze vereniging in 2014 het festival organiseren
(net als in 1999).

Projectkoor maakt doorstart
Na het geslaagde optreden van het projectkoor op zaterdag 27 april is er
voldoende enthousiasme om te proberen om ook in het volgende seizoen
een koor in het leven te roepen. Daarom een oproep aan alle enthousiaste
zangers en zangeressen om zich aan te melden bij een COC-koor in
oprichting. In de periode van september 2013 tot april 2014 wil men wekelijks
repeteren op de donderdagavond ergens in Deventer. Gedacht wordt aan
een afwisselend repertoire onder begeleiding van een dirigent(e) en
eventueel pianist. In april 2014 zal er dan opnieuw een uitvoering
plaatsvinden. Voor degene die interesse heeft in dit koor; laat het weten via
mailadres koor@cocdeventer en je ontvangt meer informatie.

Deventer op Stelten
Groots Straattheaterfestival
Deventer Binnenstad;
van 4 tot en met 7 juli
Zondag 21 juli – 16.00 uur

ZondagMiddag Salon
Gemoedelijk middagcafé gericht op 50plus
publiek, maar toegankelijk voor iedereen

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

Hojokamp 2013 van 11 t/m 16 augustus
Homo, Bi, Lesbisch of Transgender? Dan is het Hojokamp iets voor jou!
Vertellen dat je verliefd bent. Met je vriendin hand in hand lopen. Wat vinden
jouw ouders van jouw relatie? Verliefd zijn, en je hiernaar kunnen gedragen,
is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar als je homo, biseksueel of
transgender bent, is dat soms anders. Nieuwe mensen ontmoeten, je verhaal
vertellen, inspireren, leren en natuurlijk heel veel gezelligheid! Dat is waar het
om draait tijdens het Hojokamp van 11 tot en met 16 augustus. Je kunt
verschillende workshops volgen die je verder helpen met het accepteren en
omgaan met jouw seksuele geaardheid. Samen met 70 andere jongeren tot
en met 25 jaar maak je een te gekke week mee.
Alvast een klein beetje van de voorpret genieten of aanmelden?
Kijk dan op de Facebookpagina van Stichting Outway of twitter mee
@Hojokamp. Of bezoek de internetpagina via www.hojokamp.nl.

Camera’s in COC-café Face It
Voor jouw en onze veiligheid hebben we camera’s geplaatst in ons café.
Onze leden hebben op de algemene ledenvergadering volmondig ‘ja’ gezegd
tegen de camera’s. Het reglement was al aangepast, nu hangen de stickers
er ook. Dat betekent dat we de camera’s binnenkort in gebruik nemen.

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Euro-Song-Gala 2013: anders maar wel geslaagd
Gezocht: Grootouders van Roze Jongeren
Roze Loper uitgereikt in Apeldoorn
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.

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

