Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten
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)

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 .

Vrijdag 27 september – 20.00 uur

Yossi & Jagger (2002)
Yossi (2012)
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Kaartverkoop gestart voor ‘Fab Autumn’
(Grote feest in de Deventer Schouwburg)
COC-leden op vertoon ledenpas € 8,00
Voorverkoop bij café Face It & Antiquariaat Jos Wijnhoven
of per e-mail via penningmeester@cocdeventer.nl
Kaartverkoop bij kassa Schouwburg: € 10,00 (niet-COC-leden)

Pre-Fab-Autumn-Party met DJ-Timo

Als Gast-DJ’s draait vanavond DJ Timo (die ook zal draaien tijdens het grote
Fab-Autumn feest in de Schouwburg op zaterdag 26 oktober). Vanaf 22.00
uur kun je genieten en helemaal los gaan op de dansvloer. Laatste Zaterdag
is gericht op een jong en dynamisch uitgaanspubliek; de DJ zorgt 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.

Ladies Lounge; middagcafé voor vrouwen

Zaterdag 28 september – 22.00 uur

Saturdance Special
met ‘DJ-Timo’

Lekker uit je bol op de dansvloer!!

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.

Zondag 29 september – 14.30 uur
‘Ladies’ Zondagmiddagfilm

Old Cats (VS/Chili 2010)
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Zondag 29 september – 16.00 uur

Ladies Lounge

Speciale middag door en alleen voor vrouwen!

Vrijdag 4 oktober – 20.00 uur

Facing Mirrors (Iran 2012)
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
Zaterdag 5 oktober – 16.00 uur

Weg met de Geraniums!
(Opening Foto-expositie)
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Maandag 7 oktober – 20.00 uur

Men Meet Men

(Homo- en bimannen vanaf 18 jaar)
Thema Uniform

Foto-expositie ‘Weg met de Geraniums!

Zaterdag 5 oktober wordt om 16.00 uur de fototentoonstelling 'Weg met de
Geraniums' geopend in de Centrale hal van de Openbare Bibliotheek in
Deventer (Brink 70). Iedereen is welkom om deze speciale expositie te
bekijken onder het genot van een drankje. Na afloop is er in COC-café Face
It vanaf 18.00 uur nog een gezellige afterborrel.
Maker Leo van Adrichem laat de kracht van dertig oudere LHBT’s zien. Op
elke locatie waar deze tentoonstelling te zien is wordt hij aangevuld met
nieuwe portretten. De vijf nieuwe portretten zijn van oudere Deventenaren.
Geen zielige oudere eenzaamheid, maar trots op eigen kracht. De
geportretteerden staan voor wat ze zijn. Iedereen is gefotografeerd in de
omgeving van waar zij hun dagelijkse activiteit uitvoeren. Ze zitten zeker nooit
achter de geraniums!
De combinatie van foto en miniprofiel is vanaf 5 oktober tot en met 31 oktober
te zien in de hal van de Openbare Bibliotheek, Brink 70, Deventer. Leo van
Adrichem werkte tot 2008 als adviseur/mental coach en richtte zich daarna op
fotografie. Diversiteit en ouderen was ook een thema bij de foto expositie
voor de theater voorstelling “Ik weet het nog heel goed…..” over
homoseksualiteit en dementie van Theatergroep Gray.
‘Weg Met De Geraniums!’ is mede tot stand gekomen dankzij financiële
ondersteuning van de ANBO/COC roze 50+ en COC Deventer.

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.

Voorpremière ‘La Vie d’Adèle’ in Filmhuis de Keizer
Let op: korting op vertoon COC-ledenpas!
In Filmhuis De Keizer (Keizerstraat – Deventer) wordt op woensdag 9 oktober
vanaf 20.00 uur de film ‘La Vie d’Adèle’ vertoond. Deze film, die dit jaar de
Gouden Palm in Cannes won, is met 187 minuten een lange zit, maar in de
pauze ontvangt men een glas 'roze bubbels'. Entree € 10,00; pashouders
Filmhuis en COC-leden op vertoon van hun COC-ledenpas betalen € 8,00.
Adèle dacht altijd dat meisjes uit gingen met jongens: tot ze Emma ontmoet,
een meisje met blauw haar. Emma zet haar hele leven ondersteboven.
Emma leert haar zichzelf te ontdekken en samen zetten ze stappen richting
volwassenheid.

Zondagmiddagsalon: Deutscher Nachmittag
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

Vanwege de komst van de Herfstbok is er zondagmiddag 20 oktober een
gezellige en “gemutlichliche” middag met natuurlijk 'Deutsche' muziek en
hapjes!! 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!

Zondag 20 oktober – 15.00 uur
‘Classic’ Zondagmiddagfilm

Rope (VS 1948)
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Zondag 20 oktober – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Duitse Muziek & Bratwurst
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. COCleden 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.

Vrijdag 25 oktober – 20.00 uur

August (VS 2011)
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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!!

Vrijdag 1 november – 20.00 uur

Film (Lesbisch thema)
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Zaterdag 9 november – 23.00 uur
( Café Face It open vanaf 22.00 uur)

Saturdance Special
met ‘Lady Galore´

Optreden van deze dynamische diva!!

Meer informatie over Liptease
Meer informatie over Dusty

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 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. 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. Maar heftige confrontatie met het
verleden 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.
Vrijdag 6 september: Facing Mirrors (Iran 2012) - Adineh, of "Eddie" zoals
ze noemt zichzelf, probeert een paspoort te bemachtigen, zodat ze in
Duitsland een geslachtsverandering kan ondergaan. De reden dat ze haar
operatie niet in Iran afwacht is dat haar rijke en strenge vader haar wil
uithuwelijken aan een neef. Eddie probeert uit alle macht te ontsnappen.
Tijdens haar vlucht wordt ze aangevallen door een knokploeg, om zichzelf te
redden houdt ze een passerende auto aan. Dit blijkt de clandestiene taxi te
zijn van Rana, een conservatieve jonge vrouw wiens man in de gevangenis
zit. Zij probeert zichzelf en haar zoon van armoede te redden, ondanks het
feit dat het voor een vrouw taboe is om een taxi te besturen.

Zondag 17 november – 13.00 uur

Documentaire-filmmiddag
The Celluloid Closet (VS 1995)
Silent Stories (VS 2010)
We Were Here (VS 2011)

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.
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(Documentaires ook afzonderlijk te bekijken)

Zondag 17 november – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
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
Zondag 24 november – 16.00 uur

Ladies Lounge

Speciale middag door en alleen voor vrouwen!

Vrijdag 29 november – 20.00 uur

Film (Homo thema)
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Bekijk iedere week een nieuwe cartoon op onze internetpagina!!

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Zanggroep Apropos zoekt nieuwe leden
Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Geslaagd Boekenmarktcafé op zondag 4 augustus

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

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

