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LVK FINALE Finalisten uit Hoensbroek en Heerlen verdedigen de eer van Parkstad

Zit hier de LVK-winnaar bij?
Galmt heel carnavalminnend Limburg straks de tekst van 't Tanzmarieche mee van July en de Muppe? Of wordt het de
kraker Hang de vaan oet! van het Heerlense duo Paul & Leo. Deze twee acts verdedigen vanavond de eer van Parkstad
tijdens het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer.
door Kim Noach

Paul (vooraan) en Leo (achter).
Wie: Paul Münstermann (51), Leo
Keularts (56)
Wat: duo Paul & Leo
Waar: Heerlen
Het gevoeldat je door carnavalvierend Limburg uitverkoren
bent als een van de negentien
LVK-finalisten...dat is niet met
een pen te beschrijven. Zonder
meer is het een heerlijk gevoel,
beamen Paul Münstermann en
Leo Keularts van het gelijknamige Heerlense duo. Het is de vijfde keer dat Münstermann en
Keularts het podium van van de
LVK-finale betreden. Het geheim
achter dit succes? Münstermann:
„De tekst moet kloppen, zodat
het publiek het makkelijk ont-
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houdt.” Keularts: „En je moet
een thema vinden waarin de
Limburgers zich herkennen.
Toen we in 2004 wonnen met
het liedje ‘Twieëmoal aafgezeëg
(en nog te kót)’ werden we heel
veel aangesproken door mensen
die het écht overkomen was.
Wagens die te lang zijn om
goed mee te kunnen manoeuvreren. Als je thema goed is, is
de tekst ook zo geschreven.”
Of ze met het huidige nummer
ook op nummer één eindigen
vanavond? Aan die voorspelling
willen de heren zich niet wagen. Münstermann: „Dat is écht
onvoorspelbaar.” En áls ze winnen? Keularts: „Dan zweef ik
een week lang op een grote
wolk.”

July (vooraan) en de Muppe.
Wie: July Vijgen (51), Betty de
Jong (48), Carla Presenza
(44), Emmy Dalemans (53)
Wat: July en de Muppe
Waar: Hoensbroek
Zodra July en de Muppe (te weten:
Betty, Carla en Emmy) hun outfits
aandoen, zíjn ze ook echte muppe.
„Muppe? Leuke, gekke vrouwen in
echte tuthola-pakjes”, glimlacht
July Vijgen uit Hoensbroek die vier
jaar geleden de carnavalsgroep oprichtte.
July en de Muppe bestaat uit
vier vriendinnen die al jaren samen de hort opgingen tijdens de
vastelaovend. Echte Breuker maedjes die behalve samenzang ook altijd garant staan voor vaöl sjaele zae-
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ver en sjtomme kal tijdens hun act.
„Een half uur voordat we ergens
moeten optreden, lopen we altijd
eerst even de zaal in en knopen we
hier en daar praatjes aan met het
publiek. Voordat je het weet, ontspinnen zich de meest fantastische
gesprekken. Dat is écht ontzettend
leuk”, vertelt Vijgen. Dat ze nu in
de finale van het LVK staan met
het liedje ‘t Tanzmarieche, is helemaal geweldig. „Het is een cliché,
maar het feit dat je op het podium
in de Hanenhof staat maakt je al
winnaar. Dat is echt zo.”
Of ze gaan winnen, weet Vijgen
niet. Mocht dat zo zijn, zullen July
en de Muppe héél hard feestvieren.
Hoe dan ook, het feest vanavond
zal knotsgezellig worden. Zonder
twijfel.

