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Meer informatie? Neem contact op met Jan Jansen, eigenaar van Liberace. 
E-mail: jan@liberace.nl. Telefoonnummer: 074-2470278. 

 

 

 

 

Heropening van discotheek Liberace 

 

Hengelo, 13 oktober 2020 – De legendarische discotheek Liberace opent opnieuw haar deuren. Na 

een complete make-over is de club nu klaar voor een nieuwe generatie uitgaanspubliek. Op 

vrijdagavond 16 oktober om 22.00 is de grootse heropening met een speciaal gastoptreden van 

Tiësto, een dj met een even legendarische staat van dienst als Liberace. Tickets voor de 

openingsavond zijn verkrijgbaar via www.liberace.nl. 

 

De compleet gerenoveerde club wil de oude glorietijden van Liberace doen herleven, toen de disco een 

bekende naam was en uit de hele regio veel bezoekers trok. Het interieur heeft een oosterse stijl gekregen, 

met verschillende dansvloeren en sfeervol ingerichte zithoeken voor grotere groepen. Naast twee bars met 

een reguliere drankenkaart is er ook een unieke cocktailbar, die een breed scala aan eigen specials 

serveert en klassiekers als Tequila Sunrise, Pina Colada, Mojito en Bloody Mary. Voor de bobs is er 

uiteraard een ruime keuze aan mocktails. 

 

Optredens van bekende en minder bekende dj's 

Niet alleen heeft de club dj Tiësto voor de opening weten te strikken, de komende maanden staan er nog 

meer optredens gepland van bekende namen als Martin Garrix, Hardwell en Armin van Buuren. De club 

richt zich voornamelijk op techno en trance, genres die in Twente vrijwel niet aan bod komen. Er worden 

ook thema-avonden georganiseerd om een podium te geven aan minder bekende artiesten die actief zijn in 

subgenres van techno en trance. 

 

Gratis parkeren en speciale deals met Taxi Regio Hengelo en snackbar Ankara 

De club is niet alleen vanbinnen en vanbuiten helemaal opgeknapt, maar heeft ook een zeer ruim 

parkeerterrein gekregen doordat grond van een naastliggend pand is gekocht. Parkeren is gratis voor 

bezoekers. Omdat Liberace een voorstander is van nul promille in het verkeer, is er een deal gesloten met 

Taxi Regio Hengelo. Het taxibedrijf heeft een eigen standplaats bij de club en bezoekers kunnen zich met 

maar liefst vijftig procent korting van en naar Liberace laten vervoeren. Dat is trouwens niet de enige deal 

die de club heeft gesloten. Bezoekers kunnen ook voordelig een vette hap halen bij de tegenoverliggende 

snackbar Ankara, gespecialiseerd in shoarma en döner kebab. 

 

Over Liberace 

Liberace is een legendarische club in Hengelo, die na een sluiting van tien jaar in 2020 haar deuren weer 

heeft geopend. De club richt zich op liefhebbers van techno en trance en er treden regelmatig 

gerenommeerde dj's op. Liberace is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 04.00. 

Minimumleeftijd is 18 jaar (legitimatie verplicht). Ga voor meer informatie naar www.liberace.nl. Hier staan 

ook de data van de geplande gastoptredens en de agenda met overige activiteiten. 
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