Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 12 december 2012

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)

Agenda van december:
Donderdag 13 december; 19.45 uur

Sporten met ‘IJssel Dykes’
Wekelijkse sportavond voor vrouwen

Zondagmiddagsalon met Duo Wilde Orchidee

vrijdag 14 december; 21.00 uur

Spelcafé: Roze Quiz

Ludieke vragen met leuke prijzen

Op zondag 16 december is er vanaf 16.00 uur het jaarlijkse ‘COC-Snertcafé’
tijdens het Deventer Dickens Festijn. Deze laatste ZondagMiddagSalon van
het jaar zal worden opgeluisterd met een optreden van smartlappenduo
‘Wilde Orchidee’. Voor de liefhebbers is er daarna ook Oud-Hollandsche
snert verkrijgbaar. Entree en optreden gratis toegankelijk voor iedereen.
Organisatie is in handen van de 50Plusgroep van COC Deventer, maar
iedereen is van harte welkom. Het COC-café is geopend vanaf 16.00 en blijft
doorlopend open tot ‘s avonds het Zondagcafé begint.

zondag 16 december - 15.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Filmklassieker:

When Night is Falling
Face It Spelcafé: Quiz ’40 jaar COC Deventer’

Op vrijdag 14 december wordt een speciale Quiz georganiseerd met allerlei
ludieke vragen rondom ’40 jaar COC Deventer’. Het zijn meerkeuzevragen,
dus iedereen kan meedoen. Degene met de meest goede antwoorden wint
een fijne prijs. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op de lijst in COCcafé Face It, maar ook via dit mail-adres. Het spelcafé start om 21.00 uur
(entree vanaf 20.45 uur). Deelname en toegang is vrij. Tot en met maart is
iedere tweede vrijdag van de maand Spelcafé in Face It. Tip: het kan geen
kwaad om nog even de historische overzichten op de website na te pluizen.

Zondag 16 december – 16.00 uur

Zondagmiddagsalon
Snertmiddag met optreden
van duo ‘De Wilde Orchidee’

Q-Fest Winter ’12- ’13: Roze Films in het Filmhuis

Distributeur Artifilm organiseert het Q-Fest Winter ’12/’13, waarin tien gay &
lesbian-topfilms te zien zijn in zestien verschillende steden in Nederland. In
filmhuis De Keizer wordt vanaf 7 december elke vrijdagavond om 21.45 uur
een nieuwe film vertoond, voor negen weken lang tot en met 1 februari 2013.
Speciaal voor COC-leden: op vertoon van je COC-lidmaatschapskaart krijg je
€ 2,- korting op de films die draaien in het kader van Q-Fest Winter 12-13!

De volgende films draaien op vrijdag (21.45 uur):
woensdag 26 december; 21.00 uur

Kerst-meezingavond

Tweede Kerstdag: uitbuiken en meezingen

14 december: Unconditional (Groot-Brittannië 2012)
21 december: Bad Boys Street (VS 2012)
28 december: Evet, Ich Will!(Duitsland 2009)
4 januari 2013: Romeos (Duitsland 2011)
11 januari 2013: The One (VS 2011)
18 januari 2013: Between Love & Goodbye (VS 2009)
25 januari 2013: Mary Marie (VS 2010)

donderdag 27 december; 21.00 uur

Smartlappenavond

Live optreden vanwege Humorfestival

vrijdag 28 december - 20.00 uur

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film: Let My People Go

maandag 31 december; 22.00 uur

Oud & Nieuw: Glitterbal

Gezellig uiteinde en een feestelijk begin van
het nieuwe jaar. Dresscode: Glitter and
Glamour. Geen entreekaarten; vol is vol.

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.

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!
Zondag 16 december: 15.00 uur: When Night Is Falling (Canada 1995) –
Camille, een docente aan een protestants college, is niet al te gelukkig met
haar verloofde Martin. Dan leert ze in de wasserette de flamboyante
circusartieste Petra kennen. Ze raken bevriend en voor ze het weet is
Camille helemaal ondersteboven van deze tornado in haar anders zo
geordende, intellectuele leventje. Net als ze zich realiseert hoe verliefd ze is
op Petra, moet die met het circus de stad verlaten…
(Let op: de film Desert Hearts zal op zondag 21 april 2013 worden vertoond)
Vrijdag 28 december: 20.00 uur: Let My People Go (Frankrijk 2011) Ruben, een Frans-joodse homo, werkt als postbode in een klein idyllisch Fins
dorpje, zodat hij bij zijn blonde Finse vriend Teemu kan zijn. Ze leiden een
heerlijk romantisch leven. Tot er op Rubens dagelijkse postroute iets
helemaal uit de hand loopt en het hierdoor ook misgaat tussen Ruben en zijn
vriendje. Teemu gooit hem het huis uit en Ruben keert terug naar zijn familie
in Parijs. Onmiddellijk wordt Ruben geconfronteerd met zijn chaotische
familie. Zijn zus staat op het punt van scheiden, zijn vader heeft een
jarenlange geheime affaire en tot overmaat van ramp wordt een oudere
rabbijn verliefd op Ruben… Chaos overheerst en tegelijkertijd is Teemu vol
liefdesverdriet onderweg naar Parijs.
Vrijdag 4 januari 2013: 20.00 uur: Kiss Me (Zweden 2011) – Mia's vader
staat op het punt te trouwen met de moeder van Frida, waardoor zij
stiefzussen worden. Snel wordt echter duidelijk dat van gewone zusterliefde
geen sprake zal zijn. Mia is dan wel druk bezig met de voorbereidingen van
haar eigen huwelijk, als de vonk tussen haar en Frida overslaat en alles in de
war wordt geschopt, maar liefde overwint uiteindelijk alles.

Humorfestival: Smartlappen op 27 december
Op donderdag 27 december zal vanwege het Humorfestival in COC-café
Face It een speciaal smartlappen-optreden plaatsvinden. Waarschijnlijk
zullen The Neighbour Sisters dit optreden verzorgen. Entree is voor iedereen
gratis en de avond begint om 21.00 uur.

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 .

Ook verwacht in 2013:
Stads-Puzzeltocht

Zondag 20 januari – 14.30 uur
Torch Song Trilogy (classic film)
Zondag 20 januari – 15.00 uur

Oud & Nieuw: Glitterbal in Café Face It

Oud en Nieuw vieren in COC-café Face It. Dat kan vanaf 22.00 uur. Eerst
gezellig afwachten tot middernacht (champagne!) en dan barst het feest
helemaal los. Het thema is ‘Glitterbal’, dus trek je meest oogverblindende
outfit uit de kast. Ook binnen zal gezorgd worden voor ‘Glitter & Glamour’.
Tot 02.00 uur kun je naar binnen; het feest gaat daarna nog wel eventjes
door. Entree is gratis en er zijn geen toegangskaarten nodig; de Oud &
Nieuw-nacht wordt druk bezocht, dus vol is vol!

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Indrukwekkende Voorstelling van Theatergroep Gray
Roze Loper voor woonzorgcentrum Humanitas
Tweede Mannenavond was een Heerlijk Avondje
Jubileumfeest en optreden Dolly Bellefleur zeer geslaagd

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1972-2012
Het hele jaar blikken we terug op de vele
ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972
en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op
onze internetpagina.

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

SnowWhite-Party (themafeest)
Zaterdag 26 januari – 22.00 uur
Stadt Land Fluss (homo-film)
Zondag 20 januari – 15.00 uur

2011: Deuce Unlimited

Het tennistoernooi Deuce Unlimited in juli 2011 was
niet de enige sportieve gebeurtenis in de veertig
jaren van het COC in Deventer.
In deze 50e editie van de reeks ’40 jaar COC in
Deventer’ volgen we diverse roze sportactiviteiten
met sfeerbeschrijvingen van Amazing Gays tot
IJssel Dykes.
Ga naar het hele artikel>>>

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

Irish Pub Festival (Celtic Wind)
Vrijdag 1 februari – 21.00 uur
Viva Venezia (Gemaskerd bal)
Zaterdag 9 februari – 22.00 uur

Roze Stijldansavond

Zaterdag 16 februari – 20.00 uur

Zaal De Horst – Kerkstraat 5 in Deventer

Voetbalwedstrijd
tussen homo’s en
lesbo’s in 1980

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: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Café (diverse activiteiten)
After-shopcafé
Café & Dansvloer (trendy) *
Café met vrolijke muziek *

* Happy Hour voor leden: zaterdag 22-23 uur; zondag 21-22 uur
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten? www.cocdeventer.nl

