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Feest van lange adem en pleziergarantie
Der fröhliche Wanderer, Herz Schmerz Polka, Schützenliesl, Rosemarie Polka, Anneliese zijn
niet de minste wijsjes uit het stimmungsrepertoire van onze Oosterburen. De titels van deze
opgewekte polka’s zijn wellicht niet meteen bij iedereen bekend, maar voor de rasechte,
volkstümliche feestvierder klinken de melodieën onherroepelijk meer dan vertrouwd. De
meeste liedjes zijn bekans al oeroud, maar staan nog steeds gerant voor een
onvoorwaardelijke gezelligheid. 45èlf heeft een achttal schlagers in hoog tempo aan elkaar
gebreid, met deze kneiter van een feestmedley SJTUMMING OANE PAUZE als resultaat.

De polka is van origine een dansvorm afkomstig uit Bohemen, Tsjechië. In de negentiende eeuw
verspreidde deze populaire dans zich over heel Europa en werd in veel andere landen onderdeel
van de verbroederende volksmuziek. 45èlf heeft de bekendste polka’s verzameld, aangevuld met
wat recenter schlagermateriaal en de teksten bewerkt tot een vrolijke Limburgse potpourri van
feestformaat. Marlstone Music tekende wederom voor het luisterrijke arrangement.
Een optreden van 45èlf wordt vanaf nu dan ook een feest van lange adem. Stilstaan is geen optie.
Voor een pauze is geen tijd. Dus zet de stoelen aan de kant, klaar voor een onvervalste polonaise.
Binnenkort dus slingerend over het plein of uitbundig etablissement met deze nieuwe, honderd
procent pleziergarantie: SJTUMMING OANE PAUZE.

45èlf
De Landgraafse carnavalsact 45èlf, opgericht in 2016, treedt vooral tijdens het vasteloavesseizoen
onregelmatig op in Parkstad en omstreken met zelfgeschreven schlagers en ander (mee)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
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mespuntje satire. De afgelopen vier jaar 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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-------------------------------------------------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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