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Sjoksfestival 2018
Op zaterdag 26 mei barst voor
de derde keer in het centrum
van Aalten het Sjoksfestival
los. Deze unieke formule werd
geïntroduceerd bij de 25ste
editie, het bleek een gouden
greep. Niet meer sjoksen van
kroeg naar kroeg maar één
groot gesloten festival in het
centrum met drie podia.

Bands en DJ’s van top
kwaliteit
naast
lokale
artiesten,
het
Sjoksfestival trok ruim twee
duizend bezoekers, zowel jon
geren als oudere jongeren. Ook
vorig jaar was het festival
een groot succes, net als bij
de
jubileum
editie
waren
de
weersomstandigheden ideaal.
Dit jaar is de line up anders,
gewaagd, geschikt voor een nog

Tino Martin

Deelnemende horeca:

Cafe Leuven
breder
publiek.
Muziekkenner
Gilbert van Zolingen, die de
muziekscene kent als geen ander,
heeft het programma samen
gesteld. Zowel Local Heroes,
DJ’s uit Aalten en omstreken, als
nationale top-artiesten komen hun
opwachting maken in het Aaltense
centrum. Aan de lichtshow, geluid
en speciale effecten wordt dit
jaar extra aandacht gegeven.

Alle
ingrediënten
voor
een
fantastische happening zijn ook
deze keer weer aanwezig, gasten
kunnen
desgewenst
genieten
van het Sjoksdiner en na het
eten gelijk het festivalterrein
op. De organisatie hoopt op een
herhaling van de voorgaande twee
edities, gezelligheid, gemoedelijk
heid en één groot feest in het
Aaltense centrum.

Oerkroeg Schiller
Restaurant Herbergh
d`Olde Marckt
Cafe-Restaurant
Stegers
Partycentrum
t Noorden
SETZ Huiskamer

The Partysquad
Dj’s/producers Ruben Fernhout en Jerry Leembruggen
vormen samen de energetische en zeer populaire groep
The Partysquad.
Sinds 2009 is het duo goed
voor internationale releases van
singles en remixes, op labels
als Spinnin’ Records/Rebel Yard,
Top Notch, Mad Decent en Dim
Mak. The Partysquad is al tien
jaar één van de meest populaire
dj-formaties in Nederland.

Bende van ellende

Een
grote
naam
op
het
Sjoksfestival.
Tino
Martin
vestigde definitief zijn naam
als “live-artiest” door een
aantal uitverkochte optredens
met
live
orkest
in
het
Concertgebouw Den Haag en
in Het Paard van Troje.

Met als gevolg lovende kritieken
van zijn publiek en de landelijke
pers. In 2017 stond hij voor een
uitverkocht Ziggo Dome vol met
17.000 fans. Hij heeft januari
2018 concerten gegeven in het
Koninklijk Theater Carré en het
AFAs Circustheater. En nu dus bij
ons op de Markt.

De angstaanjagend goede DJ
en goedlachse MC serveren
je
de
smerigste
deuntjes
en weten elk feest met hun
uptempo sound direct naar
hogere temperaturen te tillen.
De Bende van Ellende is niet
alleen shinen op kuduro en de
nieuwste party-tracks, maar ze
brengen ook de fijnste hiphop
beats en af en toe een gouwe
ouwe dansvloerglijer ten gehore.

Q5 New Style

Q5 New Style is de ultieme
combinatie van een dyna
mische live band versterkt
door de beats van een DJ!
Vijf getalenteerde entertainers

DJ Wimpie

nemen je mee in een unieke live
dance experience vol show en in
teractie. De vette sounds en de
imponerende visuals op mega vi
deo wall, zorgen voor een sensati

onele totaalbeleving met originele
mixes en mashups. Laat je over
weldigen door een compleet nieu
we act met een verpletterende
energie en performance.

Feestnation

De mannen van Oranje

Wat krijg je als je de huiszanger
van
het
bekende
Amsterdamse café Bolle Jan
samenvoegt met steengoede
muzikanten uit de begeleidingsbands van niemand minder dan Wolter Kroes, Frans
Bauer en André Hazes Jr.?

van
Oranje
maken
FEEST!
Alle bekende Nederlandstalige
stampers komen voorbij: Jan
Smit, Rene Schuurmans, Frans
Duijts, Gerard Joling, Django
Wagner, De Dikdakkers, Marco
Borsato, André Hazes, Rinus,
Gebroeders Ko, Nick & Simon,
Guus Meeuwis, Wolter Kroes,
Vinzzent, Jeroen van der Boom,
Frans Bauer en ga zo maar door.
Op naar de coverstage dus!

Juist! De beste en de leukste
Nederlandse Feestband die je je
maar kunt wensen! De Mannen

DJ Snyker - DJ Ardex

Feestnation
betekent
hele Maak kennis met twee partymaal
losgaan
op
female
generals die elke tent en elk
friendly
billenshakers
en
festival op z’n kop weten te zetten
stampen op lekkere uplifting
met hun energie en interactie
sounds!
met het publiek. Ben je klaar
om dansend rijk te worden van

vliegende Feestnation biljetten
die weggeschoten worden door
hun cash gun? Dans, geniet en
vergeet je schaamte door de
gezelligheid en partyvibes die
deze boys met zich meebrengen.

Met dank aan onze sponsors:

Jos Tolkamp
Speciaal Transport

Niek Vriesen
verhuur

Bredevoortsestraatweg
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DJ Wimpie
Tino Martin
Q5 New Style
De Mannen van Oranje
Q5 New Style
Mannen van Oranje
Q5 New Style

HOGE BLIK DJ AREA
19:30 - 20:15 uur
20:15 - 21:00 uur
21:00 - 21:45 uur
21:45 - 22:30 uur
22:30 - 00:00 uur
00:00 - 01:00 uur
01:00 - 02:00 uur

Ardex ft. Snyker
Zero Tolerance
Ardex ft. Snyker
Zero Tolerance ft. DJ Wimpie
Bende van Ellende
Partysquad
Feestnation

www.sjoks.nl
www.facebook.com/Sjoksfestival

Tickets online verkrijgbaar.
Festivalterrein geopend
vanaf 19.30 uur.
Aanvang 20.30 uur.

