maandag, 02 februari 2009

LVK-FINALISTEN Noord-Limburg scoort matig

LVK: Venlo Maastricht 1-3
door Guus Urlings
MAASTRICHT – Slechts één liedje uit

Venlo in de finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer. Dat is
waarschijnlijk het meest opvallende aan de lijst van negentien finalisten die de organisatie van het LVK
dit weekend bekend maakte. Het
walhalla van de Limburgse carnavalsmuziek zal komende vrijdag in
Geleen enkel en alleen vertegenwoordigd zijn door Weej halde van
alles, geschreven en gecomponeerd
door Quin Warmerdam, gezongen
door W-dreej.
Daar staat tegenover dat Maastricht dit jaar tekent voor drie finalisten, een aantal dat door geen andere plaats wordt geëvenaard. Het
lijkt een beetje de omgekeerde wereld: Venlo-Maastricht 1-3.
Het LVK 2009 ging van start met
242 liedjes. Daaruit werden en
door de hoofdjury 60 geselecteerd
voor de halve finale (33 uit
Noord-Limburg, 6 uit Midden-Limburg, 7 uit de Westelijke
Mijnstreek, 9 uit Maastricht en Mergelland, 5 uit de Parkstad). Van die

opvallende Noord-Limburgse overmacht in de halve finale is in de finale - relatief gezien - slechts een
matige score (7 van de 19 deelnemers) overgebleven.
Verder opmerkelijk op de lijst
van finalisten: uit de regio Mergelland (het Zuid-Limburgse heuvelland buiten Maastricht) is niet één
liedje tot de finale doorgedrongen,
en in Noord-Limburg zijn zowel
Kessel als Kessel-Eik in de eindstrijd van de partij. Ook Sittard levert dit jaar geen finalist. Maar Geleen wél...
De lijst met finalisten omvat de
gebruikelijke mix van oud-gedienden en nieuwkomers. De winnaars
van vorig jaar, Bram & Ruud uit
Venlo, zijn er in ieder geval niet bij.
De groep Kartoesj uit Limbricht en
het Heerlense duo Paul & Leo (beide oud-winnaars) wél.
Van het vaste legertje componisten en tekstdichters zijn behalve
Quin Warmerdam en Guus Steinen (Kartoesj) onder anderen
Wim Roeffen, Ron Roemen, Bert
en Ursula Garnier en ‘gouwe ouwe’
Ben Erkens weer van de partij.

