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Daar krijg je gedonder mee!
45èlf komt wederom met nieuwe absurdistische vasteloavessjlager

Moeilijkheden krijgen is een fluitje van een cent. Moeilijkheden houden is door sommigen
zelfs tot ware kunstvorm verheven. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie of
vriendenkring: dat obstinate personage dat de geldende spelregels met voeten treedt en
denkt boven de wet te staan. Een lastig heerschap dat letterlijk schijt heeft aan de wereld en
telkens weer overtuigd is van zijn of haar eigen gelijk. Precies over dit individu gaat de nieuwe,
schertsende 45èlf-vasteloavessjlager ‘Doa kriesse zeek mit’. Vrij vertaald: daar krijg je
gedonder mee.
Wie niet horen wil
Een gewaarschuwd mens telt voor meer dan twee. Wie niet horen wil moet dan maar voelen.
Alleen blijken sommigen na ontelbare waarschuwingen nog steeds behoorlijk gevoelsarm.
Overtuigd dat ze overal wel mee wegkomen, gaan ze telkens weer hun eigengereide gang. En het
lukt hen zowaar steeds opnieuw. Onze-Lieve-Heer heeft behoorlijk wat ongehoorzame
kostgangers. Sterker nog: hij schiep warempel zelf de eerste twee. En precies toen al ging het mis.
De zondeval is dus van alle tijden en zo oud als de weg naar het Hof van Eden. Die hardleerse
volgelingen leverden in ieder geval genoeg inspiratievoer op voor deze nieuwe Limburgse
vasteloavesschlager met volop muzikale absurditeit en humor. En behalve de persoon in kwestie,
voelt iedereen het met voorspellende zekerheid aan zijn spreekwoordelijke water: doa kriesse zeek
mit.
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45èlf
De Landgraafse carnavalsact 45èlf, opgericht in 2016, treedt vooral tijdens het vasteloavesseizoen
onregelmatig op in Parkstad en omstreken met zelfgeschreven schlagers en ander zingbaar
materiaal. Stuk voor stuk ludieke hymnes in traditionele carnavalsstijl met een flinke dosis
kurkdroge humor in een anekdotische dubbelzinnigheid. Onzinnigheid die de rauwe werkelijkheid
een beetje draaglijker maakt en leunt op een gezonde portie zelfspot gemengd met een
mespuntje satire. In 2019 en 2020 stond 45èlf in de halve finale van het LVK. Ook bereikte 45èlf
afgelopen jaren diverse keren de finales van het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer, het
Heëlesj Sjlagerkonkoer, het Parksjtad Leedjes Konkoer, CMC Alaif en mocht de act diverse keren
een optreden verzorgen op de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale.
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Voor meer informatie over 45èlf kun je contact opnemen met 45èlf/Edwin Peelen, telefoon 06 52
57 38 08 of info@45elf.nl. Kijk ook eens op www.45elf.nl of volg de act op facebook.com/45elf en
instagram.com/45elf.nl.
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