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Mijnstreek houdt
bij LVK eer van
het zuiden hoog

VASTELAOVEND Matige score Zuid-Limburg

door Guus Urlings

SITTARD – De Westelijke Mijnstreek
zal dit jaar de eer van het zuiden
hoog moeten houden tijdens de fi-
nale van het Limburgs Vastelaoves-
leedjes Konkoer (LVK).

Van de negentien liedjes die tij-
dens die finale - op 1 februari in de
Jo Gerrishal in Maasniel - te horen
zijn, komen er slechts zes uit de drie
zuidelijke regio’s. En daarvan zijn
vier afkomstig uit Sittard (2x), Lim-
bricht en Stein. Voor de regio’s Park-
stad en Maastricht/Heuvelland is
de 37ste editie van het LVK ronduit
een teleurstelling. Zij moeten het
dit jaar allebei met slechts één fina-
list doen.

De meeste finalisten komen ook
dit jaar weer uit Noord-Limburg, tra-
ditioneel hofleverancier van de eind-
strijd van het LVK. Midden- Lim-
burg doet daar met zes kandidaten
deze keer echter niet veel voor on-
der. Opvallende constatering bij het
doornemen van de lijst met finalis-
ten: meer dan de helft van de kandi-
daten is nieuwkomer op het grote
LVK-podium. Dat betekent ook dat
een aantal gevestigde namen dit jaar
ontbreekt. Daaronder oud-winnaars

(2007 en 2009) de Toddezèk uit
Grubbenvorst. Dat W-Dreej uit Ven-
lo, winnaar van de laatste drie edi-
ties van het LVK, dit jaar niet mee
zou doen na de deining rond de
overwinning vorig jaar in Margra-
ten, was al bekend. Maar de groep is
op 1 februari toch een béétje aanwe-
zig. Zangeres Christel van Rijn te-
kent samen met Paul-Jean Jessen uit
Sittard voor Allemaol, een muzikale
reactie op de gebeurtenissen tijdens
de finale van 2012. Dat liedje staat
op 1 februari in de finale.

De Zuid-Limburgse deelnemers
zijn allemaal oude bekenden. Kar-
toesj uit Limbricht (’n Fluitsje van
’ne sent), Cyrille Niël uit Sittard
(Höbs doe ouch zo’ne zin?), De
Geliënde uit Hulsberg (Ich knap op
en aaf!), het duo Wim en Loe uit
Stein (De Vastelaovesheld) en het
duo Pavlos en Leonidas oet Heëllas -
ook bekend als Paul en Leo uit Heer-
len (Vastelaovos Samos) komen niet
voor het eerst in actie tijdens het
LVK-circus. Evenmin als het gelegen-
heidsduo Paul-Jean Jessen en Chris-
tel van Rijn.

Bekijk een filmpje van de finalis-
ten op www.limburger.nl


