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Toegangsbewijs :
De ingesloten band is uw toe-
gangsbewijs en is alleen geldig 
indien deze om de pols gedra-
gen wordt of gesloten door 
een gedra gen kledingstuk zit 
(knoopsgat, broeklus, etc.).
Bij een ongesloten of kapot 
toegangsbewijs kan de 
Sjoksmede werker(ster) u de 
toegang weigeren.
Let op : Eénmalige sluiting

Voorverkoop :
Alle deelnemende horeca, 
Sportshop Navis en Huur & Kijk 
en VVV Aalten.

Prijs toegangsbewijs:
Voorverkoop: € 11,00
Dagkassa: € 13,50
Munten: € 1,85

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

Aanvang :
Zaterdag 30 Mei 2009, 
vanaf 21.00 uur.

Voor uitgebreide informatie 
kunt u zaterdag 30 mei op 
de Markt terecht of lees het 
nieuws op de website
www.sjoks.nl

1. Op d'n Timp
2. Leuven
3. Tent Stegers
4. Tent 't Noorden

5. Tent Driesprong
6. Barok
7. Schiller 

De Pleardöpkes is een gezellig dweilorkest dat al 
meer dan 8 jaar leuke muziek maakt. Het uiteen-
lopende 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.

Wie kent ze niet?! Je komt John-Boy & The Waltons al 
bijna 20 jaar overal tegen; op festivals, in kroegen, op 
feesten en zelfs in theaters. Vier Vrolijke Franzen in 
ruitenblouse, die uit de losse pols het ene na het an-
dere verzoekje uit vervlogen tijden spelen, muzikaal 
en vocaal superstrak; altijd goed, altijd gezellig!
Rock'n'Roll uit de jaren '50 en '60 met uitstapjes 
richting Country en 70s. Alle Rock'n'Roll-hits èn een 
aantal foute nummertjes die "serieuze" bands niet 
durven spelen.

Hadrian’s Wall is een nieuw rocktrio uit Aalten. De 
band is een goed jaar bezig en won dit jaar al een 
juryprijs. Technisch zit het goed in elkaar, de eigen 
nummers hebben potentie en het geheel wordt met 
veel plezier vanaf het podium gebracht. De band 
speelt momenteel voornamelijk covers afgewisseld 
met de eerste eigen nummers. Dit in de klassieke 
bezetting drums, bas en gitaar.

The Santa Macairo Orkestar uit Frankrijk. 
Gefascineerd door de energieke fanfare orkesten uit 
Moldavië en Macedonië, besluiten de broers Godillo 
van The Santa Macairo Orkestar een eigen muzikale 
weg in te gaan. Dit zowel muzikaal als visueel. 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.

Triple X - Groove on the roof - Laroque
M.X.L. - No Rush - Plork en de aannemers

Hadrian's Wall - The Santa Macairo Orkestar
 John-Boy & the Waltons - De Pleardöpkes

ZATERDAG 30 MEI 2009
VANAF 21.00 UUR

18e editie18e editie

met optredens van

Hadrian's Wall

John-Boy & The Waltons

Pleardöpkes

Santa Macairo Orkestar

Oerkroeg Schiller

Oerkroeg Schiller

Op d'n Timp

Overal



Onze hoofdpersoon sjokst 
alweer voor de achttiende 
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!
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Groove on the roof is een twaalfmansformatie die 
mede dankzij een stevige blazerssectie voor het 
nodige spektakel zorgt. Naast de bekende 
soulklassiekers van o.a. James Brown, Otis Redding 
en Sam & Dave wordt ook discowerk gespeeld van 
bijvoorbeeld KC & The Sunshine Band. Om het feest 
compleet te maken brengt de band ook werk van 
Blues Brothers, Brian Setzer and his Orchestra en 
Tower of Power. Kortom: een soul-, funk-, discoshow.

Rock(ue) onder de motorkap met een melodisch 
smeermiddel, hete lucht in de banden en een knal-
lende uitlaat! Een spetterende coverband met een 
voorkeur voor de wat steviger pop- en rocksongs maar 
veelzijdig genoeg om uitstapjes te maken naar disco-,  
Nederlandstalige en/of funky nummers. En met lef 
genoeg om de wat minder voor de hand liggende 
nummers te spelen en ze een eigen 'sound' te geven.

Patrick: Drums, zang
Bob: Piano, gitaar, percussie, zang
Petro: Toetsen, accordeon, bas, zang

MXL is sinds 2002 dé sensatie in het Nederlandse 
feesten en uitgaans circuit! Met een unieke formule 
van een uiterst moderne stage show en up to date 
repertoire zorgt MXL ervoor dat het publiek na elk 
optreden een waanzinnig feest heeft gehad.

Om zich te onderscheiden van andere coverbands, 
wordt er bij No RuSH zeer nauw gelet op de juiste 
sounds, grooves en alle zangkoortjes. Verder is de 
hechte vriendschap tussen de bandleden niet van 
het podium af te slaan! No RuSH is een zeskoppige 
coverband met als front een zanger én zangeres; 
een unieke combinatie die helemaal loskomt op het 
podium! 

Heeft u wel eens een aannemer met verstand van 
muziek heeft gezien? Plork en de aannemers ont-
breekt het totaal aan muzikale richting, visie en 
andere dingen. Voeg daar een halfblinde en altijd 
stomdronken styliste aan toe en wat je overhoudt is 
een muzikale freakshow. Van Abba tot System of a 
Down en van Andre van Duin tot Kaiser Chiefs, voor 
Plork en de Aannemers is er geen vreemde eend in 
de bijt en niets is te gek.

Dijkstraat 58, 7121 EW, Aalten 0543 476341

Groove on the roof
Laroque

Plork en de aannemers

No Rush

Triple X

MXL

De Driesprong

De Driesprong

't Noorden

Grand café Barok

Stegers

Leuven

Drukkerij Kempers bv
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

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


