“De

tijd staat even stil………Doofpot/ Kettel”

Zaterdagavond 21 maart 2015!
Voor de 9e keer op rij wordt de voormalige Eibergse bar-discotheek
Doofpot/ Kettel “nieuw leven” ingeblazen. Vanaf 2007 organiseren de oud
Doofpot/ Kettel disc jockeys Wijnand Reijerink, Aalt Kompagne, Dinant
Besselink en Dick Loman en klant van het eerste uur (en o.a. webmaster)
Jan ter Beek, deze unieke avond.
Uniek omdat de muziek uit de jaren dat de Doofpot/ Kettel de
toonaangevende discotheek in Eibergen was, slechts en alleen vanaf
origineel vinyl gedraaid wordt. Ook uniek omdat sinds 2007 de bezoekers
aantallen alleen maar toegenomen zijn.
Zaterdagavond 21 maart 2015 vindt bij “Eet- en Feestcafé de Klok” in Eibergen dit vinyl muziekfeest
plaats. Niet alleen de muziek en verlichting uit de eind jaren 60 t/m eind jaren 80 maar zeker ook de
bezoekers maken deze avond tot een waar feest. Oude bekenden treffen elkaar na vele jaren weer.
Bezoekers uit het hele land, en zelfs uit het buitenland, zorgen voor een bijzondere en bovenal
supergezellige sfeer. Vriendengroepen van toen en nu treffen elkaar en onder het genot van een
drankje, hapje en de vinylmuziek van weleer.
De avond wordt inmiddels ook bezocht door andere generaties en dat zorgt tevens voor de unieke
sfeer. Ouders komen met hun kinderen een geweldige feestavond beleven. Waar vind je dat nog?
“De tijd staat even stil……Doofpot/ Kettel”, dit jaar zonder de helaas in 2014 overleden glazenhaler
Jan Nijhof. Jan heeft 8 edities van de Doofpot/ Kettel avond meegemaakt en zoals vroeger de glazen
opgehaald. In gedachten zal Jan zeker bij ons zijn 21 maart!
Webmaster Jan en de DJ’s zijn inmiddels weer volop aan de slag om de aankleding van de zaal van
“Eet en feest café de Klok” de juiste sfeer te geven. Oude verlichting wordt weer in orde gemaakt.
Apparatuur gebruiksklaar gemaakt en de vinyl muziek wordt weer uitgezocht.
De posters en vlaggen en entreekaarten liggen bij de drukker en de website, Facebook en Twitter
worden regelmatig bijgewerkt en van nieuwe berichten en foto’s voorzien.
Website:
Facebook:
Twitter:

www.dedoofpot.net
www.facebook.com/doofpotkettel
@doofpotkettel

Speciale aandacht voor het feit dat de muziek 21 maart ook weer slechts en alleen van origineel vinyl
gedraaid wordt. Vinyl komt weer helemaal terug in de muziekwereld. Het warme geluid van de naald
in de vinyl groef wint weer enorm aan populariteit. Alle toonaangevende bands- artiesten brengen
anno 2015 ook hun muziek weer uit op de zwarte geluidsdrager. De collectie vinyl die de DJ’s nog in
hun bezit hebben is nog van dusdanige kwaliteit dat er moeiteloos een mooie muziekavond mee
gevuld kan worden. Veel muziek die tussen kerst en oud en nieuw voorbij kwam tijdens de Top 2000
zal ook 21 maart weer uit de luidsprekers knallen…….vanaf vinyl dus!
Zaterdagavond 21 maart 2015. De avond begint “ouderwets” om 20.00 uur en zal tot in de kleine
uurtjes doorgaan. De vroege bezoekers worden getrakteerd op een gratis kop koffie of thee namens
de Doofpot/Kettel crew en “Eet- en Feestcafé de Klok”. Kom op tijd want vol=vol!

Vanaf begin maart zullen de inmiddels bekende posters en banners van de Doofpot/Kettel volop te
zien zijn in Eibergen en omstreken om iedereen nog eens extra te attenderen op deze fantastische
avond.
De voorverkoop is medio januari gestart. De kaarten zijn verkrijgbaar bij “Eet- en Feestcafé de Klok”
en bij de DJ’s en webmaster en kosten slechts € 3,-. Mochten er 21 maart nog kaarten zijn dan kosten
ze aan de zaal € 5,-.
Voor meer info, bezoek de website: www.dedoofpot.net daar zijn ook heel veel oude foto’s te vinden
uit de roemruchte geschiedenis van de Doofpot en de Kettel. Ook kunt u ons volgen via Twitter:
@doofpotkettel of via Facebook: www.Facebook.com/doofpotkettel

21 maart 2015: “De tijd staat even stil….. Doofpot en de Kettel”. Daar wil je bij zijn!

