“Alles draait om de Doofpot en de Kettel”
22 maart 2014 de 8e editie van een uniek en sfeervol muziekfeest
Zaterdagavond 22 maart 2014 vindt bij
“Eet‐ en Feestcafé de Klok” in Eibergen
voor de 8e keer de reünie plaats van de
voormalige Eibergse bar‐discotheek de
Doofpot/Kettel. Een inmiddels unieke
avond vol nostalgie uit de jaren 70 en
80. Uniek vanwege de 8e keer dat deze
avond georganiseerd wordt en uiteraard
ook vanwege het feit dat de muziek uit
de jaren 70 en 80 uitsluitend wordt
gedraaid vanaf origineel vinyl door de
oud Doofpot/Kettel DJ’s Aalt, Dinant,
Wijnand en Dick.
Ook de 8e editie zal weer bol staan van de geweldige jaren 70 en 80 muziek waarop weer volop
gedanst kan worden. Herinneringen worden opgehaald door het weerzien met oude bekenden. De
vrienden(groepen) van weleer zien elkaar weer deze avond en herbeleven de mooie avonden in de
Doofpot/ Kettel. Vele oud Doofpot/Kettelgangers uit Eibergen zullen aanwezig zijn maar ook van ver
daarbuiten. De verzoekjes voor kaarten komen uit heel Nederland. Overigens hebben de afgelopen
jaren gelukkig ook veel bezoekers van andere/ jongere generaties de weg naar deze avond weten te
vinden. De avond is zeker niet alleen een reünie maar ook een fijn nostalgisch muziekfeest voor
iedereen.
De DJ’s en webmaster Jan zijn weer druk bezig om de aankleding van de zaal van de Klok weer de
sfeer van toen te geven door onder andere de oude verlichting weer gebruiksklaar te maken. Maar
ook door het poetsen van de vinyl singles. De enorme collectie die de DJ’s Aalt, Dinant, Wijnand en
Dick nog hebben, staat garant voor een geweldige muziekavond met het warme vinyl geluid dat uit
de speakers knalt. Alle grote Doofpot/Kettel hits zullen 22 maart voorbij komen variërend van onder
andere The Stones, Madness, the Police, Earth, Wind and Fire, Queen, Van Halen, the Cure, tot
Toontje Lager en Golden Earring.
Zaterdagavond 22 maart 2014 dus. De avond begint strak 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 het carnavalsweekend zijn ook de oranje posters en banners van de Doofpot/Kettel volop
zichtbaar in Eibergen en omstreken om iedereen nog eens extra te attenderen op deze fantastische
avond.
De voorverkoop is inmiddels gestart en loopt gesmeerd. De kaarten zijn verkrijgbaar bij “Eet‐ en
Feestcafé de Klok” en bij de DJ’s en webmaster en kosten slechts € 3,‐. Mochten er 22 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: Facebook.com/ doofpotkettel

22 maart 2014 “Alles draait om de Doofpot en de Kettel”, dat wil je niet
missen!

