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VET, COOL EN GAAF MET CARNAVAL
Jongeren tussen veertien en
twintig jaar hebben niets met
traditionele carnavalsmuziek.
Moeilijke leeftijd, andere beleving.
Hun feestje is pas vet, cool en gaaf
met een stevige baslijn of beat
onder elk nummer.
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ven terug naar vorig jaar.
Paul & Leo, de winnaars
van het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer (LVK) in
2004, doen op één dag elf
optredens. Al veertien uur
toert het Heerlense zangduo door Limburg, overal
Bombenstimmung. In zalen en op pleinen staan de carnavalisten schouder
aan schouder. Ook de feesttent op
het Pancratiusplein in Heerlen is met
ruim duizend jongeren bomvol. Totdat Paul & Leo hun opwachting maken bij het bal van De Jong Blutsje;
de tent loopt half leeg.
De opgroeiende jeugd zit niet te
wachten op traditionele carnavalsmuziek, die vinden zelfs de LVKwinnaars afgezaagd. „Eigenlijk heel
jammer, maar we waren min of
meer voorbereid”, reageert Paul
Münstermann. „Die jonge gasten
geven een andere invulling aan
feestvieren. De beleving, de insteek, de muziek. Boem, boem,
beng, beng in combinatie met
drank en het meisje-jongetje-effect.”
Toch zeggen hij en Leo geen spijt van
dat optreden te hebben. „Leuk is anders, de jeugd in die leeftijdscategorie is beslist onze doelgroep niet,
maar je moet het als pure carnavalsgroep blijven doen. Ze moeten weten
dat er ook nog zoiets bestaat als Limburgse vasteloavesmuziek. Ik weet
zeker dat van die duizend jongeren
er toch honderd hebben genoten, alleen durven ze het op dat moment
niet te uiten.”
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CCH-duizendpoot Sterk (47) kroop de ‘Daar moet je voor bij de ouderraad
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Heerlen. Hij kent de problematiek.
Hoensbroek, probeert het dreigend ge- het moet toch op carnaval slaan. „Ei- die er geen binding mee heeft, neemt
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der Logt wijst er wel op dat de diskjockey de opdracht meekrijgt een
mix te vinden van carnaval, house en
skihutmuziek.

