45èlf - PROMOTIETEKST
Biografie
In relatief korte tijd heeft 45èlf een heel eigen stijl ontwikkeld: stuk voor stuk ludieke
hymnes in traditionele carnavalsstijl met een flinke dosis kurkdroge humor in een
anekdotische dubbelzinnigheid. De carnavalsact uit Landgraaf is opgericht in 2016 en
treedt tijdens het carnavalsseizoen onregelmatig op in Parkstad en omstreken met
zelfgeschreven schlagers en ander (mee)zingbaar materiaal. 45èlf won in het eerste jaar
meteen het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer met het liedje ‘Beëter sjeef d'r
in...’. Tevens werd het liedje in dat jaar Landgraafsjlager en stond 45èlf op de Groëete
Gulpener Vastelaoves Finale. In 2019, 2020, 2021 en 2022 stond 45èlf in de halve finale
van het LVK. Ook stond 45èlf afgelopen jaren diverse keren in de finales van het
Parksjtad Leedjes Konkoer, het Heëlesj Sjlagerkonkoer en CMC Alaif.
45èlf schrijft zijn liedjes zelf. Het zijn dan ook humoristische teksten: leuke verhaaltjes
met een kop en een staart eindigend met een originele clou. Teksten die mensen de
bekende spiegel voorhouden. Simpele scherts die de rauwe werkelijkheid dragelijker
maakt en leunt op een gezonde dosis zelfspot gemengd met een mespuntje satire.
Waar komt de naam 45èlf eigenlijk vandaan? (0)45 Is het netnummer van het grootste
deel van Parkstad. Elf is zonder twijfel het carnavalsgekkegetal. Daarnaast is de
combinatie van beiden een knipoog naar het bekende 4711: Echt Kölnisch Wasser.
Daarmee wordt gelijk de link gelegd met onze Rijnlandse vasteloavesoorsprong. 45èlf
Zorgt voor een half uurtje ouderwets carnavalsspektakel met ruim baan voor polonaises.
Alles vanzelfsprekend in origineel Parkstads-dialect.

Bekend van
• LVK halve finale 2022, 2021, 2020 en 2019
• Groëete Gulpener Vastelaoves Finale 2021, 2020 en 2017
• CMC Alaif finale 2018
• Heëlesj Sjlagerkonkoer finale 2020 en 2019
• Parksjtad Leedjes Konkoer finale 2019, 2018 en 2017
• Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer finale 2019, 2018, 2017 en 2016
• Landgraafsjlager 2020, 2019 en 2017
• RTV Parkstad 't Allerbetste Alaaf! 2020, 2019, 2018 en 2017
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Liedjes en beoordelingen (…tot nu toe)
2022 Alles wat va wiet kunt dat is lekker

Halve finalist LVK

2021 Doa kriesse zeek mit

Halve finalist LVK

2020 Ich haot va mich

Winnaar Landgraafsjlager / Tweede plaats
OLCK / Sjtadsprinsensjlager / Halve finalist
LVK / Finalist Heëlesj Sjlagerkonkoer

2020 Anlies

Nieuwe binnenkomer op plaats 6 in de
L1mbo Top 10.

2019 Mar va binne biste sjun

Winnaar Landgraafsjlager / Tweede plaats
OLCK / Halve finalist LVK / Finalist Heëlesj
Sjlagerkonkoer

2018 Sjuuf ins effe óp

Halve finalist CMC Alaif categorie covers

2017 Bedórve Woeësj

Gedeelde tweede plaats OLCK / Finalist
CMC Alaif categorie origineel / Finalist PLK

2016 Beëter sjeef d'r in...

Winnaar OLCK / Winnaar Landgraafsjlager /
Finalist PLK

Social media
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLojoBsOyAyO0P-tMpeTLBQ
Facebook: https://www.facebook.com/45elf
Instagram: https://www.instagram.com/45elf.nl

Contact
E-mail: besjtel@45elf.nl
Telefoon: 06 52 57 38 08
Internet: https://www.45elf.nl

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal en logo zijn gratis te downloaden via http://www.45elf.nl/pers.
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