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Bronsgroen eikenhout met de fik erin
45èlf komt met eerste, humoristische Oberkrainer polka
Uitgeblazen kaarsjes. Met stof bedekte slakken. Uitgedroogde weidebloempjes. Zomaar wat
beeldende karaktereigenschappen waar 45èlf absoluut geen trek in heeft. Wat geeft de
Landgraafse carnavalsact, die ook buiten het seizoen af en toe optreedt, dan wel voldoening?
Dat wordt humoristisch uit de doeken gedaan in de nieuwe feesthit ‘Ónduëgend mót ’t zieë’
(Ondeugend moet ze zijn).

Of ze nu groot of klein is. Dik of dun. Arm of rijk. Dat maakt volstrekt niet uit. Wanneer er maar
genoeg pit in zit. Een eigenzinnig duiveltje met behoorlijk wat temperament waarmee het leven in
elk geval verre van saai is. Het moet bij voorkeur een mooi stukje bronsgroen eikenhout zijn, maar
dan wel met een ferm oplaaiende fik erin.
Een tiental satirische vasteloavesliedjes verder en na de vorig jaar als grienmilledie
gebombardeerde ‘Anlies’, kiest 45èlf dit jaar voor een onvervalste Oberkrainer polka in aanloop
naar de bekende bierfeesten in de tiende maand van het jaar. Also hol die Lederhose raus en jodel
met een goed gevulde pul bier, dijenkletsend mee met ‘Ónduëgend mót ’t zieë’.

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, 2020 en 2021 stond 45èlf in de halve finale van het LVK. Ook bereikte
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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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-------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE
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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