Oerkroeg Schiller

Pleardöpkes

AALTENS
SJOKSFESTIVAL

Overal

De Pleardöpkes is een gezellig dweilorkest dat al
meer dan 8 jaar leuke muziek maakt. Het uiteenlopende repertoire biedt voor ieder wat wils. Van jong
tot oud kan zo genieten van hun muziek. Bij al hun
optredens zetten ze steeds weer hun beste beentje voor.
Gezelligheid en muzikaliteit staan altijd voorop.
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Café De Driesprong
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1. Leuven
2. Tent Stegers
3. Tent 't Noorden
4. Tent Driesprong
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Café De Driesprong

tion

The Alan Gascoigne Trio (AG3) is het swingende Rock ‘n
Roll trio van voormalig Normaalgitarist Alan Gascoigne.
AG3 speelt Roots Music (Rock ’n Roll, Rockabilly, Blues,
Country en meer..). Beleef The Alan Gascoigne Trio in de
pure vorm, waan je terug bij de oorsprong en proef de
authentieke sound.

Voor uitgebreide informatie kunt
u zaterdag 29 mei op de Markt
terecht of lees het nieuws op de
website www.sjoks.nl

5. Barok
6 Schiller
7 Tent Schaersvoorde

Ontwerp en realisatie Foeke Zeilstra, Aalten 2010. Druk: Drukkerij Kempers, Aalten.
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Aanvang :
Zaterdag 29 Mei 2010.
vanaf 21.00 uur.

Voorverkoop :
Alle deelnemende horeca,
Sportshop Navis en Huur & Kijk
en VVV Aalten.
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De band en de muziek vallen moeilijk te beschrijven, het
is een aanstekelijke mix van Klezmer en fanfares uit de
Balkan en de Oriënt, met moderne muziek als ska, jazz
en punk. Dit gespeeld op viool, piano, trompet, tuba,
klarinet en percussie.

Lichtenvoorde

Let op : Wij accepteren geen
biljetten boven � 100,-.

es

Varsseveld

De 13 koppige band staat garant voor een strak en
afwisselend soms wervelend optreden waarin soul
en disco, rock en ballads elkaar afwisselen. Met
een bonkende bas-drums combi, een stomende
blazerssectie en een viertal vocalisten die het liefst
vierstemmig zingen is elk optreden een belevenis.

Prijs toegangsbewijs:
Voorverkoop: � 12,50
Dagkassa: � 15,00
Munten: � 1,90
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KGBband

Santa Macairo
Orkestar
Oerkroeg Schiller

Toegangsbewijs :
De ingesloten band is uw toegangsbewijs en is alleen geldig
indien deze om de pols gedragen wordt of gesloten door
een gedragen kledingstuk zit
(knoopsgat, broeklus, etc.).
Bij een ongesloten of kapot
toegangsbewijs kan de
Sjoksmedewerker(ster) u de
toegang weigeren.
Let op : Eénmalige sluiting
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Spawn is een energieke skarockband uit Aalten. Spawn
speelt gevarieerd waarbij er naast de opzwepende
ska-klanken ook plaats is voor reggae-invloeden en
verassende uitstapjes.
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ZATERDAG
29 MEI 2010
VANAF 21.00 UUR

Spawn, The Santa Macairo Orkestar,
Alan Gascoine Trio, KGBband,
DJ Getz, Q5, MmoozZ, Jetset,
H
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First Million, Dakkeraf,
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Onze hoofdpersoon sjokst
alweer voor de negentiende
keer door Aalten.
Daar waar muziek en
gezelligheid samenkomen is hij
te vinden. Sjoks daarom met
hem mee, want met
hem als gids zul je van dit
festival zeker niks missen!

MmoozZ

First Million

MmoozZ is jong, dynamisch, flexibel en energiek. De
band bestaat uit zes professionele muzikanten met een
lange ervaring binnen het bekende covercircuit. Daardoor weten zij elk feest of bruiloft om te toveren tot een
ware happening. MmoozZ heeft alle capaciteiten in huis
om er een wervelende show van te maken. Kortom topentertainment!

First Million speelt voornamelijk Rock. Hun muziek,
omschreven als hoogstaande covers en absolute
meezingers gaat van Robbie Williams tot Jovink & de
Voederbietels en van U2 tot AC/DC en nog veel meer.
First Million, een band die je gewoon écht een keer
gezien moet hebben (spelen voor Kika).

Q5

Tent Schaarsvoorde

Dijkstraat 58, 7121 EW, Aalten 0543 476341

Dakkeraf

't Noorden

Startend vanuit de Achterhoek maakt heel Nederland
inmiddels kennis met dit professioneel en succesvol
maar vooral vriendenclubje. Binnen 5 jaar uitgroeien
naar de populairste band van Nederland is een prestatie
van formaat. Q5 heeft dat toch gepresteerd. Heel, heel
hard werken aan de eigen muzikale prestaties, geluid en
licht heeft hier wel ten grondslag aan gelegen. “Bloed
Zweet en Tranen”, is absoluut van toepassing op de
carrière van Q5.

Grand café Barok

Dakkeraf speelt bekende Engels- en Nederlandstalige
nummers die allemaal zeer geschikt zijn om een prima
feest mee te bouwen.

Jetset
Café Leuven

Jetset maakt van een avond een waar spektakel! Deze
ervaren muzikanten hebben de sleutel tot succes. Dit
mede door een wervelende show en een zeer brede
repertoire keuze (van Frans Bauer tot Queen tot actuele
top40). De 5-mans top-formatie beschikt over een front
met zeer sterke stemmen van zowel zanger Michael,
gitarist Rogier en bassist Ruben.

Naast een
mooie levertijd
en prijs wil het
oog ook wat!

Drukkerij Kempers bv

Café Stegers

Industriepark Kobus, 't Boske 3
7122 TH Aalten
Postbus 23 - 7120 AA Aalten
T (0543) 47 30 31 - F (0543) 47 52 01
info@kempers.nl - www.kempers.nl

