MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VIA ONZE INTERNETPAGINA

aCTIVITEITEN

NIEUWSBRIEF 15 september 2011

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)
Zondag 18 september; vanaf 15.00 uur

Zondagmiddagsalon
DJ-Sjors draait Singletjes op verzoek
Zaterdag 24 september; vanaf 22.00 uur

Optreden Shary-An
Speciale Openingsparty
Entree voor iedereen gratis
Vrijdag 30 september; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café;’Le Fil’
COC-café open vanaf 21.00 uur
Zaterdag 1 oktober; vanaf 20.00 uur
Zaal ‘De Horst’; Kerkstraat 5 te Deventer

Roze Stijldansavond
Daarna COC-café open vanaf 22.00 uur
Vrijdag 7 oktober; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café;’Elena Undone’
COC-café open vanaf 21.00 uur
Zondag 16 oktober; vanaf 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Frans Café met chansons en hapjes
Vrijdag 21 oktober; vanaf 21.00 uur

Optreden ‘In alle Staten’
Live muziek vanwege Muziek Totaal

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel»

Zaterdag 24 september: Shary-An
Hoewel de meeste activiteiten weer zijn begonnen wordt het nieuwe seizoen van
COC Deventer pas echt geopend op zaterdag 24 september. Want de eerste party
van het Feestteam in het nieuwe seizoen begint spetterend met een optreden van
Shary-An. Deze jonge zangeres brak vorig seizoen door in het populaire programma
‘The Voice of Holland. Shary-An werd uiteindelijk vijfde bij The Voice of Holland,
maar met haar bruisende persoonlijkheid, trademark bril, beugel en haren heeft ze
al heel wat harten veroverd. De zangeres is nog maar 18 jaar oud maar ze viel wel
in de smaak bij publiek en jury.
De laatste zaterdag van iedere maand wordt georganiseerd door het Feestteam en
richt zich vooral op een jonge doelgroep. De DJ zorgt voor lekker vrolijke muziek
zodat je wel moet swingen op de dansvloer boven. Beneden in de loungekelder kun
je wat intiemer genieten van elkaar of je sigaretje.

Zondagmiddagsalon: Singletjes & Frans Café
Op zondag 18 september is iedereen van harte welkom op de gemoedelijke
zondagmiddagsalon met fijne muziek en lekkere hapjes. Bezoekers kunnen weer
nostalgisch snuffelen in de bakken met vinyl, want DJ-Sjors draait weer singletjes op
verzoek. Bij mooi weer kan men gezellig op het terrasje plaatsnemen. Het COC-café
is geopend vanaf 15.00 en blijft doorlopend open tot ‘s avonds het Zondagcafé
begint.
Op zondag 16 oktober is iedereen van harte welkom op de gemoedelijke
zondagmiddagsalon met fijne muziek en lekkere hapjes. Vandaag is het thema
‘Frans Café’, dus dat houdt in chansons, wijn en stokbrood met diverse kaasjes.
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom.

Vrijdag 28 oktober; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Children of God’’
COC-café open vanaf 21.00 uur
Zaterdag 29 oktober; vanaf 22.00 uur

Special Saturday Party
met een gastoptreden
Vrijdag 11 november; vanaf 21.30 uur

Vrouwenfeest 11-11-11
Party door en alleen voor vrouwen
Vrijdag 25 november; vanaf 21.00 uur

Optreden ‘Maxwell Street’’
Live Muziek vanwege Blues Night

Haal meer uit je COC-pas!
pas!
COC-leden kunnen op zaterdagavond
ond op vertoon
van hun geldige lidmaatschapskaart van 22.00 tot
23.00 uur gereduceerd bestellen in COC-café
café
Face It tijdens het Piekuurtje. Deze aanbieding
geldt voor tapbier, fris en wijn en alleen als er geen
speciale activiteit of optreden plaatsvindt.

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’
COC Deventer organiseert op zaterdag 1 oktober weer een spetterende
stijldansavond in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. De kosten voor deze
swingende dansavond bedragen €10,00 voor COC-leden
COC
en €12,00 voor niet-leden.
Hiervoor ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis drankje in COC-café
COC
Face It waar een afterparty zal plaatsvinden.
De avond begint om 20.00 uur met een dansworkshop van uniparendansschool
Hans Vos uit Amsterdam. Voor deze workshop heb je geen danservaring nodig dus
iedereen kan deelnemen! Het is een dansavond voor MMMM & VV-paren, maar ook
singles zijn van harte welkom! Na de workshops is het vrij dansen tot ± 23.00 uur in
zaal ‘De Horst’ en je kunt verder feesten in COC-café
COC
Face It tot 02.30 uur.
Beperkte kaarten, dus reserveer op tijd via dit e--mail-adres.

COC Deventer begint Roze
R
Leesclub
In het najaar wil COC Deventer starten met een leesclub. Een keer in de twee
maanden komen we bij elkaar om een boek te bespreken. Dat kan bij iemand thuis,
in het COC of in de bibliotheek. Bij veel aanmeldingen starten we meerdere
leesclubs. Voor mannen is er ‘De
De Groene Anjer’,
Anjer voor vrouwen ‘De Tiende Muze’ en
voor een gemengde groep ‘De Groene Muze’.
Aanmelden kan via films@cocdeventer.nl, Facebook COC Deventer of mondeling
bij Katinka Groothuis of Ojon van Strijland.

Lekker sporten met de IJsselDykes
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
aat 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 .
In de zomermaanden hebben de IJssel Dykes zich van hun creatieve kant laten zien
en dat resulteerde in twee mooie kleurrijke schilderijen. Op donderdag 25 augustus
werden de twee doeken in café Face It opgehangen, zodat iedereen de komende
maanden van de werken kan genieten.

COC-café Face It

OPENINGSTIJDEN

Brink 64a

Bovenbar & Dansvloer - Loungekelder

7411 BW Deventer
Contact:
Café-info: 0570-619149
Overige info: 06-1875 4684
Email: info@cocdeventer.nl
Internet: www.cocdeventer.nl

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: 15.00 - 18.00 uur
ZO: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Pindac
Café (diverse
(d
activiteiten)
After--shopcafé
Café & Dansvloer
D
(trendy)
Zondagmiddag
Zondagmiddagcafé
Café
afé met Piekuurtje *

* Piekuurtje van 21-22
22 uur; alleen bier, fris en wijn

Meer weten? www.cocdeventer.nl

