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20.30- 21.45  Rumbata Beat Band
(Bombazijn-plein)

21.30- 23.00  Joe Driscoll & Sekou Kouyate 
(ter Stege)

21.30- 23.00  Bruno Deneckere & HT Roberts   
Band and The Landed Gentry
(JW Racerhuis)

23.00- 24.00  The Excitements
( Bombazijn-plein)

24.00- 02.00  The Smoky Midnight Gang
(ter Stege)

www.cobblestone.nl     
www.stroat.nl

voorverkoopadressen

“Zonder drank geen klank.” Uitzondering op deze muzikale
stelregel vormde de opkomst van de jump & jive-bands ten tijde

van de drooglegging in de VS. Zij compenseerden het gemis 
op ongeëvenaarde wijze met dampende feestmuziek, waarbij

de voetjes de vloer amper nog raakten. 7-mans formatie 
“The Smokey Midnight Gang” doet die tijden herleven. 

Hans Verhelle - baritone sax, vocals. Geert Polvliet - tenorsax.
Hans Bossuyt - trumpet. Selim Meiressone - double bass. Filip

Verneert - guitar.Wouter DeBode of StijnWauters -piano. 
Mathias De Waele of Karl Heinz Chambaere - drums.

Smoky Midnight Gang  ter Stege, 24.00- 02.00

theSmokymidnightgang

Oldenzaal: Lansink Hifi Video & CD's, Café De Engel,
ter Stege, Kiosk Ome Toon en de CD/LP speciaalzaak
Pop-Eye in Hengelo en de Muziekbank in Enschede. 

Bruno Deneckere - gitaren, zang, harmonica.
HT Roberts - zang, gitaren, weissenborn, mandoline, banjo.

Niels Verheest - piano, orgel, wurlitzer.
Niels Delvaux - drums, percussie.  Serge Bakker - bas.

Willie Nelson on the road met Merle Haggard? Ja, maar 
dan op z’n Belgs. Koortjes, klavier-, tokkel- en tikwerk om

door ‘ n ringetje te halen. Awel menneke: superbe americana/
country uit ons eigen België. “Wa wilde gij nog méér?”

Bruno Deneckere en HT Roberts (B)
JW Racerhuis, 21.30- 23.00 

deNeckere-robertS baNd

TimeTable

Architectenbureau

John�Velthuis
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de JariGen HeT fesTival der JariGen
De Stroat Ensemble-bus

Cobblestone

Kunsten op Straat

Ontdek het Bombazijn-plein

Het is veertig jaar geleden dat deze toerbus uit de 
BOVA-fabriek werd gereden om een kwart eeuw geleden
in handen te vallen van Het Stroat Ensemble. 
Na twee totale metamorfoses en een interne verbouwing
tot rijdend muzikantencafé is dit kleurrijke kunstwerk niet
meer weg te denken van ’s heeren wegen en de plaatsen
waar feestmuziek gewenst is. 
Het gegeven dat Het Stroat Ensemble 35 jaar bestaat
maakt deze feestelijke getallenbrij compleet.

Een dag later, op zondag 1 juni, is er Kunsten op Straat;
het straattheaterfestival. Logisch dus om aan kruisbestuiving
te doen door podia, licht, geluid en een enkele artiest te
delen. Dankzij deze samenwerking en de
steun van de gezamenlijke sponsoren kan dit
festival der jarigen worden gevierd. 
Als het even kan met iedereen die van een
muziekfeest houdt.

Tien jaar geleden werd dit podium voor roots-, blues- en
wereldmuziek opgericht. Dit heeft een absoluut bijzondere
reeks authentieke concerten opgeleverd op het intieme
podium in het J.W. Racerhuis, met zijn unieke akoestiek.
De organisatie van de Cobblestone is in handen van de
Stichting Kerryfestival. En die houden nu eenmaal van
goede muziek.

Ontdek het Bombazijn-plein. Op historische Oldenzaalse
grond, tussen de Oldenzaalse cafés, de Citadel en de 
Palthetuin liggen een ommuurde tuin en brouwerij De
Bombazijn in aanbouw. In het midden, op het Bombazijn-
plein, dat voor de gelegenheid prachtig aangekleed
wordt, komt een podium waar 600 bezoekers, ongestoord
en zonder stadse geluiden, kunnen genieten van twee
fantastische concerten.

Kijk er niet van op als je onderweg van de ene naar de andere
locatie een tentje tegenkomt met een zo mogelijk nog kleiner
muziekje… of theateract… als de muzikanten van ’t Stroat zich
iets in hun hoofd halen, dan weet je het maar nooit.

Rumbata beat

Bombazijn-plein, 20.30- 21.45    Rumbata Beat 

Joe Driscoll en Sekou Kouyate   ter Stege, 21.30- 23.00

JOE DRISCOLL&
SEKOU KOUYATE 
Het mag geen verrassing heten dat de Rumbata Beat
Band speelt op een feest dat mede door Het Stroat

Ensemble is georganiseerd. Stuwende krachtbron van
deze twaalfkoppige swingband is de excellente 

percussionist Jaime Rodriquez. Hij heeft een keur aan
Nederlandse topmuzikanten rond zich verzameld,

zoals Anton Goudsmit, Kees Adolfsen en Jasper van
Damme. Samen verheffen ze de latin beat tot pure

feestmuziek. Een absolute topper op het feest.  

Joe Driscoll, Bristol Eng. Kouyate, Guinee West Afrika.
De een spreekt geen woord Frans, de ander nauwelijks
Engels. Met honderden concerten langs wereldpodia als
Glastonbury (Eng.) en Electric Picnic (Irl.) spreken ze samen
die ene taal: muziek. Koraspeler Kouyate elektrificeert als
een Afrikaanse Jimi Hendrix zijn traditionele instrument de
21e eeuw in. Met band krijgen we een heerlijke smeltkroes
van traditionele Afrikaanse ritmes, hip hop, rap, reggae,
jazz en folk op meesterlijke wijze voorgeschoteld.  

Joe Driscoll – gitaar, harmonica, beatbox, rap en zang
Sekou Kouyate – kora, zang
James Breen – drums en percussie
John Railton – bas.

Tina Turner aan de haal met zes Spanjaarden?
Zangeres Koko-Jean Davis heeft inderdaad, zowel vocaal als
fysiek, de dynamiek van Tina Turner. De zes in keurig pak
gestoken begeleiders, met twee saxen, twee gitaren, een
bas en drums, bieden maar al te graag hun muzikale dien-
sten aan de frontvrouw aan. Eigen(tijdse) nummers van

onder meer hun schitterende album: Sometimes Too Much
Ain’t Enough zijn de spil van een opwindende, dynamische
show door zeven muzikanten uit Barcelona, zoals we die
kennen van James Brown, Aretha Franklin of Etta James.

Een schitterende afsluiting van het feest op ‘t Bombazijnplein. the excitements

Bombazijn-plein, 23.00-24.00    The Excitements (SP)
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