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Meeste LVK-liedjes uit noordMeeste LVK-liedjes uit noord
VASTELAOVEND Bekende namen als W-Dreej en La Bamba naar finale in Venray

door onze verslaggever

MAASTRICHT – Noord-Limburg is
dit jaar opnieuw hofleverancier
voor de finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK).

Van de twintig liedjes die komende
vrijdag in Venray meedingen naar
de hoogste eer komen er zes uit het
noorden van de provincie.

Midden-Limburg houdt de noor-
derburen goed bij met vijf finalis-

ten. De Westelijke Mijnstreek, Park-
stad en de regio Maastricht-Mergel-
land leveren elk drie schlagers aan
de eindstrijd. Het reglement van
het LVK bepaalt dat elk van de vijf
regio’s waarmee de organisatie
werkt, met minstens drie liedjes in
de finale vertegenwoordigd moet
zijn.

Bij de uitvoerende artiesten zit-
ten bekende namen zoals ex-win-
naars W-Dreej, Spik en Span, La
Bamba en Paul & Leo. Maar de
hand van die ex-winnaars is ook

zichtbaar bij onder anderen nieuw-
komers Kristel Roulaux en Bart
Janssen, die meedingen met een
liedje van Quinn Warmerdam, en
het Ald Prinse Convent uit Grub-
benvorst, waar Toddezek-bloed
doorheen stroomt. Andere opval-
lende finalisten zijn Pier & Stuf uit
Baexem, die helemaal uit het niets
de finale binnen denderen, Irene
Lardy (Geleen), die vooral bekend-
heid in Duitsland opbouwde, en
Andy en Roy (Valkenburg), van
wie de eerste in de voetsporen van

vader en oud-winnaar Frans Croo-
nenberg treedt.

De strijd om een plek in de fina-
le van het LVK begon met 228 in-
zendingen. De hoofdjury koos hier-
uit 60 nummers die meededen aan
de halve finales. Daarna mocht het
publiek stemmen. De finale van
het veertigste LVK wordt georgani-
seerd door de Stichting LVK, L1 en
de jubilerende carnavalsvereniging
De Piëlhaas in de Evenementenhal
van Venray. L1 zendt de finale vrij-
dag live uit op radio en televisie.


