— PERSBERICHT —

Boney M OP MALLE MAANDAG MIDDAG 2019
LAMPEGAT — Op maandag 4 maart 2019 gaat tijdens de Malle MaandagMiddag carnavallend
Eindhoven weer geweldig uit zijn dak op de Mert in Lampegat.
Carnavalsmaandag 4 maart 2019
in de tent op de stadse markt van lampegat
aanvang 14.30 uur
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In de aanloop naar de Malle Maandag Middag start, onder arbitraire
leiding van Zijne Dorstlustige Hoogheid de Stadsprins van het Lampegat,
de kolderieke voetbalwedstrijd PSV-EVV om 14.00 uur.
Sociëteit D’n Opkikker deelt vervolgens in de rust de “Blauw-Witte
Opkikker bokaal 2019” uit aan de onfortuinlijke voetballer Ryan Thomas
van PSV
Na afloop van deze hilarische voetbalwedstrijd opent om precies 14.30
uur Geertje Gasser en de valse kraaien met hun winnend Lampegats
carnavalslied 2019 “SALAAI”.
Tien minuten later betreedt Zaazies meej maote het podium als
opmaat naar een spetterend optreden van Stef Ekkel.

Om 15.30 uur wordt het podium vrij gemaakt voor de alom bekende Lampegatse Koninckkluckke
Onafanckkuluckke Binnenstadse Hofkapel De Tweedracht.
De tent is te klein wanneer Partyfriex om 16.00 uur de langste polonaise van zuid-Nederland
voorgaat.
Hierna volgt een daverend optreden van stads-troubadour en ras-Lampegatter Luc Vaesen!
Klokslag tien voor half vijf maakt onze Dorstlustige Hoogheid van het Lampegat zijn opwachting
met de legendarische Stadshofkapel.
Om 17.00 uur is het de beurt aan Boney M om, met de hulp van het uitzinnige publiek, het dak van
de tent op de Stadse Mert van Lampegat eraf te zingen en te swingen.
Deze spetterende middag wordt afgesloten met een optreden van Dolle Boel; kortom, een middag
waar jong en oud, groot en klein en dik en dun Lampegat nog lang over zal napraten!

Meer info: Gerard van der Vleuten - 06 53 22 53 85

De Malle Maandag Middag 2019 wordt mede meugelijk gemaakt door Stichting Club 111

