GÉÉN MARKIEZING OP ZONDAG VOOR LAMPEGATS JEUGDGEZELSCHAP

Op Zaterdagavond 15 februari is het weer zover. Dan wordt volgens de traditie,
tijdens het Federatiebal in het Parktheater de Eindhovense Stadsprins met zijn
gevolg klokslag 00.00 uur bekend gemaakt aan het Eindhovense publiek.
Lampegat heeft sinds 2009 ook een jeugdgezelschap en dat gezelschap werd
ieder jaar tijdens de MARKIEZING op de zondagmiddag in de tent op de Markt
gekozen.
Na 11 jaar is het tijd voor verandering. De MARKIEZING op de zondagmiddag in
de tent op de Markt is niet meer en maakt plaats voor ‘Lederhösen en Dirndls’ in
de vorm van een SCHLAGERFEST. Hiermee hoopt de Federatie Eindhovens
Carnaval aan te sluiten op het stropdassenfestival op het Stratumseind.
Alle kinderen uit groep 5, 6 of groep 7 van de basisschool, die in het
LAMPEGATS PRINSELIJK JEUGDGEZELSCHAP willen en graag mee willen
rijden op de praalwagen in de LAMPEGATSE OPTOCHT kunnen zich vanaf nu
aanmelden.
Enige voorwaarde: in het Lampegat zijn van carnavalsvrijdag tot en met
carnavalsmaandag.
Hoe? Vertel in een kort filmpje over jezelf wie je bent, hoe je carnaval viert en
waarom jij graag in het jeugdgezelschap zou willen. Stuur dit door
naar markiezing@gmail.com
Aanmelden kan tot uiterlijk 19 Februari aanstaande. Alle inzendingen krijgen
bericht. Voor meer informatie: Facebook markiezing of instagram @markiezing.
De plaats en tijd van de bekendmaking van het NIEUWE LAMPEGATS
PRINSELIJK JEUGDGEZELSCHAP 2021 blijft nog even geheim. Voor het laatste
nieuws hou de facebook en instagrampagina’s; markiezing in de gaten.
Dit jaar zwaaien Markies David van Gent (10) en Markiezin Anouk van de Beek
(10) samen met Lakei Jeroen van de Haar(12), Heraut Sofie Bos (11), Nar Kiivy
Eijsermans van Overveld (12) en Dansmarietjes Luna Strang (12) en Annemijn
Brogtrop (9) de scepter over de Lampegatse jeugd. Ze werden vorig jaar gekozen en
gaan dit jaar mee op pad met de Stadsprins en zijn gevolg. Ook rijden ze mee op een
eigen Praalwagen tijdens de Lampegatse optocht op zaterdag 22 februari.

