
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 5 september 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 5 september - 19.30 uur 
Vertrek vanaf COC-café Face It 

Fietstocht IJssel Dykes 
i.p.v. sporten in de gymzaal 

 
Vrijdag 6 september – 20.00 uur 

Codependant Lesbian 
Space Alien Seeks Same 

(VS 2012) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 
Zondag 15 september – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

Singletjes met DJ-Bert 
Gemoedelijk café gericht op een  

50plus publiek; iedereen welkom!! 

 

       
 

 
Zaterdag 26 oktober: Fab Autumn  
Deventer Schouwburg: Leeuwenbrug 2 te Deventer 
Zaterdag 26 oktober van 22.00 tot 03.00 uur 
Met speciale optredens van Liptease en Dusty 
Special DJ-Timo Vaittinen (uit Finland) 
 
Na het grote succes van het COC-Jubileumfeest vorig jaar is er dit jaar weer 
een groots Roze Feest in de Schouwburg van Deventer en wel op zaterdag 
26 oktober. Van 22.00 tot 00.00 uur live muziek van Liptease en een 
fantastisch optreden van Dusty en natuurlijk van 22.00 tot 03.00 uur heel veel 
dansmuziek, gedraai door o.a. DJ-Timo uit Finland! 
 
Kaarten kosten € 8,00 voor COC-leden en € 10,00 voor niet-leden. COC-
leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart kaarten verkrijgen bij 
het COC-café (tijdens openingstijden) of bij Antiquariaat Jos Wijnhoven 
(Walstraat). Kaarten voor niet-COC-leden zijn te verkrijgen bij de kassa van 
de Deventer Schouwburg.  
 
Meer informatie over Liptease 
Meer informatie over Dusty 
 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/zondagmiddagsalon-lentefeest-singletjes-met-dj-bert/
http://www.liptease.nl/Liptease/Home.html
https://www.facebook.com/pages/DUSTY/193678360771023


 

Vrijdag 27 september – 20.00 uur 

Yossi & Jagger (2002)  
Yossi (2012) 

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 
Zaterdag 28 september – 22.00 uur 

Saturdance Special  
met ‘DJ-Knut & Polly’ 
Lekker uit je bol op de dansvloer!! 

 
Zondag 29 september – 14.30 uur 

‘Ladies’ Zondagmiddagfilm 

 Old Cats (VS/Chili 2010) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
Zondag 29 september – 16.00 uur 

Ladies Lounge 
Speciale middag door en alleen voor vrouwen! 

 

Maandag 7 oktober – 20.00 uur 

Men Meet Men 
 (Homo- en bimannen vanaf 18 jaar) 

Thema Uniform  

 
 

Woensdag 9 oktober – 20.00 uur 
‘Voorpremière’ in Filmhuis de Keizer 

 La Vie d´Adèle (2013) 
Keizerstraat  in Deventer 

Glas Roze Bubbels op vertoon COC-pas 

 

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. Ook 
speciale films op diverse zondagmiddagen. Entree is voor iedereen gratis; 
beperkte plaatsen dus vol is vol! 
Vrijdag 6 september: Codependant Lesbian Space Alien Seeks Same 
(VS 2012) - Drie buitenaardse vrouwen, lesbische aliens, worden op een wel 
zeer speciale missie naar de planeet Aarde gestuurd: ze moeten zich door 
de aardbewoners het hart laten breken zodat hun overvloeiende romantische 
gevoelens niet langer de ozonlaag van hun eigen planeet vernietigen. Dus 
gaan de afhankelijke Barr, de promiscue Zylar en de ravissante Zoinx in de 
lesbienne scene van New York op zoek naar ware liefde. Zylar probeert het 
via online dating, terwijl de geobsedeerde Barr alleen geïnteresseerd is in 
wat Zylar van plan is. Alleen Zoinx doet het op de ouderwetse manier met de 
junk-shop assistent Jane, die nog nooit geluk gehad met aardse vrouwen. 
Maar is hun romance bestand tegen de uitdaging van intergalactische liefde? 
Vrijdag 27 september: Yossi and Jagger (Israël 2002) / Yossi ( Israël 
2012) - De Israëlische speelfilm ‘Yossi & Jagger’ gaat over de opbloeiende 
liefde tussen dienstplichtig soldaatje Yossi en de iets oudere officier Jagger, 
beroepsmilitair. Zonder nadruk op problematiek van homo’s tussen macho’s, 
toont Fox’ film de relatie van Jossi en Jagger als een teder gebeuren. Ook 
laat de film het dagelijks leven zien van de jonge militairen aan de grens met 
Libanon, waar de verveling hoogtij viert. 
In ‘Yossi’ wordt de draad tien jaar later opgepakt. Yossi, inmiddels dokter in 
een ziekenhuis in Tel Aviv, zit nog steeds in de kast en leidt een sober 
bestaan dat in het teken staat van zijn werk. Zijn wereld komt volledig op zijn 
kop te staan wanneer hij in zijn spreekkamer de moeder van Jagger aantreft, 
die nooit heeft geweten van de relatie tussen haar overleden zoon met Yossi. 
Deze heftige ontmoeting doet Yossi besluiten Tel Aviv te verlaten. 
Zondag 29 september: Old Cats (VS/Chili 2010) – Voorafgaand aan de 
Ladies Lounge - De 80-jarige Isadora leidt met haar geliefde Enrique een 
comfortabel leven in haar bescheiden, maar elegante appartement in 
Santiago en ze genieten van hun twee katten. Hun leventje wordt verstoord 
als op een dag Isadora’s dochter Rosario met haar vrouwelijke geliefde Hugo 
op bezoek komt. Isadora ontdekt dat haar geheugen snel achteruit begint te 
gaan. Tijdens een ogenschijnlijk ontspannen etentje probeert ze wanhopig 
haar toestand te verbergen voor haar inhalige, drugsverslaafde dochter 
Rosario. 
 

Zondagmiddagsalon: Singletjes met DJ-Bert 
Deze keer zal DJ-Bert speciale singletjes draaien; dus kom gerust neuzen in 
de bakken met oude singletjes uit de jaren ’70, ’80 en vroege jaren ‘90. 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!  
 

Saturdance met DJ-Knut & Polly 
Als Gast-Dj’s draaien vanavond DJ Knut & Polly (ook bekend van Sjiek en 
DPE Deventer). Vanaf 22.00 uur kun je genieten van diverse muziekstijlen 
om helemaal los te gaan op de dansvloer. Laatste Zaterdag is gericht op een 
jong en dynamisch uitgaanspubliek; de DJ’s zorgen voor lekkere swingende 
muziek op de dansvloer boven. Beneden in de loungekelder is de sfeer wat 
intiemer en je kunt er ook genieten van je sigaretje. Toegang tot 02.00 uur; 
het café blijft open tot 02.30 uur. 

http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-yossi-jagger-2002-yossi-2012-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-yossi-jagger-2002-yossi-2012-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/saturdance-met-dj-knut-polly/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-film-old-cats-gatos-viejos/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-lounge-alleen-voor-vrouwen/
http://cocdeventer.nl/2013/10/men-meet-men-avond-voor-homo-en-bi-mannen-18/
http://cocdeventer.nl/2013/10/voorpremiere-la-vie-dadele-in-filmhuis-de-keizer/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-film-old-cats-gatos-viejos/
http://cocdeventer.nl/2013/09/zondagmiddagsalon-lentefeest-singletjes-met-dj-bert/
http://cocdeventer.nl/2013/09/saturdance-met-dj-knut-polly/


Zondag 20 oktober – 15.00 uur 
‘Classic’ Zondagmiddagfilm 

 Rope (VS 1948) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
Zondag 20 oktober – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

Duitse Muziek & Bratwurst 
Gemoedelijk café gericht op een  

50plus publiek; iedereen welkom!! 

 
Vrijdag 25 oktober – 21.00 uur 

Deventer Muziek Totaal 
Live muziek in COC-café Face It 

 

Zaterdag 26 oktober – 21.00 uur 

Deventer Schouwburg 
Leeuwenbrug 2 – Deventer 

Fab Autumn Party 
Grootse Party met optredens van 

Liptease, Duffy en veel dansmuziek!!  
Let op: het COC-café is deze avond gesloten!! 

 

Dinsdag 29 oktober – 20.00 uur 

Najaars-Ledenvergadering 
Met o.a. Jaarplannen 2014 

Denk aan je COC-lidmaatschapskaart!! 

 
Zaterdag 9 november – 23.00 uur 

( Café Face It open vanaf 22.00 uur) 

Saturdance Special  
met ‘Lady Galore´ 

Optreden van deze dynamische diva!! 
 

Zondag 17 november – 13.00 uur 

Documentaire-filmmiddag 
 The Celluloid Closet (VS 1995) 

Silent Stories (VS 2010) 

We Were Here (VS 2011) 

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 
(Documentaires ook afzonderlijk te bekijken) 

 
Zondag 17 november – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

 

Ladies Lounge; middagcafé voor vrouwen 
Zondag 29 september is er in COC-café Face It een speciale MiddagSalon 
door en alleen toegankelijk voor vrouwen. Voorafgaand wordt in ‘De Kleine 
Keizerin’ (huisbioscoop in de Bibliotheek; Brink 70 te Deventer) om 14.30 uur 
de film ‘Old Cats’ gedraaid (voor iedereen toegankelijk). Vanaf 16.00 uur 
begint de Ladies Lounge; 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. Vanaf september staat er iedere laatste 
zondag in de oneven maanden (september, november, januari, maart en 
mei) een Ladies Lounge op de agenda. Noteer alvast zodat je deze 
middagen niet iets anders gaat plannen. 
 

Men Meet Men: seizoen 2 gaat van start!! 
Op maandagavond 7 oktober 2013 wordt voor de zesde keer (en de eerste in 
het tweede seizoen van de MMM) in café Face It (Brink 64a te Deventer) een 
avond speciaal voor homo- en bi- jongens en mannen vanaf 18 jaar en ouder 
georganiseerd. Deze Men’s-Only-Avond is getiteld ‘Men Meet Men’ en het 
thema is deze keer ‘Uniform’! Het is niet verplicht om in uniform (of ander 
‘werkkleding’) te verschijnen, maar het zo leuk zijn wanneer men zich in het 
thema uit dost!  
Deze speciale avond is geopend van 20.00 tot 01.00 uur (na 24.00 uur geen 
toegang meer!). De entreeprijs bedraagt € 2,00. COC-leden hebben vrije 
toegang op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. 
 

 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 iedere week een nieuwe cartoon op onze internetpagina!! 

http://cocdeventer.nl/2013/10/classic-sunday-filmmiddag-rope-1948/
http://cocdeventer.nl/2013/10/grootse-pink-party-in-de-schouwburg/
http://cocdeventer.nl/2013/10/najaarsledenvergadering/
http://cocdeventer.nl/2013/11/saturdance-special-optreden-van-lady-galore/
http://cocdeventer.nl/2013/11/classic-film-sunday-drie-documentaires/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-lounge-alleen-voor-vrouwen/
http://cocdeventer.nl/2013/10/men-meet-men-avond-voor-homo-en-bi-mannen-18/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl
http://cocdeventer.nl/2013/09/russen-verbergen-dat-tsjaikovski-homo-was/


Cultureel café & Singletjes 
Gemoedelijk café gericht op een  

50plus publiek; iedereen welkom!! 

 
Vrijdag 22 november – 21.00 uur 

Deventer Blues Night 
Live muziek in COC-café Face It 

 

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. 

 

 

 

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 

Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
Geslaagd Boekenmarktcafé op zondag 4 augustus 
Deelnemers gezocht voor ‘Een Lied voor Maastricht’ 

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 

OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

 
 

Contact: 
 

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

Internet: www.cocdeventer.nl 

DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindacafé  
VR: 21.00 - 24.00 uur   Café (diverse activiteiten)  
ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-shopcafé 
ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy)  
ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met vrolijke muziek  
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

Meer weten?  www.cocdeventer.nl 
 

http://cocdeventer.nl/2013/01/werkgroep-cafe-op-zoek-naar-enthousiaste-vrijwilligers/
http://cocdeventer.nl/2013/08/geslaagd-boekenmarktcafe/
http://cocdeventer.nl/2013/05/deelnemers-gezocht-voor-een-lied-voor-maastricht/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

