NIEUWSBRIEF

LAMPEGATS CARNAVAL

DECEMBER ‘16

V
A
W
N
R
U
A
C
E
I
S

NMPEGAT

LA

F
E
I
R
B
AL
S

LAMPEGATTERS &
LAMPEGATTERINNEKES
LAMPEGATS SFEC NIEUWJAARSRECEPTIE 2017
De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval luidt 2017
goed in. Iedereen met een groot Lampegats carnavalshart
is uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie:
Zondag 8 januari 2017
Van 14.30 – 19.00 uur
In de Huiskamer van Eindhoven
Het Stadspaviljoen
De voorzitter van de SFEC, Geert de Brouwer
zal rond de klok van 15.30 uur kort spreken.
Tijdens de receptie kunt u zich aanmelden als
donateur van de SFEC, de federatiesjaal en
de Deurdokkers badge 2017 aanschaffen!
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PROGRAMMA

D’N JANUARI AGENDA 2017
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ZONDAG 1 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie Effe Anders
Aanvang 16.00-19.00 uur
Zalencentrum Eindhoven, Hoogstraat 297 A

ZATERDAG 14 JANUARI

Lampegats Liedjes Fist
De derde editie van deze zoektocht naar het
Lampegats Carnavalslied
Effenaar
LOGO 1 KLEUR

ZONDAG 8 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie
Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
Aanvang 14.30 uur
Stadspaviljoen

DEURDOKKERS TE KOOP!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stichting
Federatie Eindhovens Carnaval op 8 januari
zullen als vanouds weer ‘Deurdokkers’ verkocht
worden. De badge heeft natuurlijk het nieuwe
motto:

TROTS ALS UNNE PAUW.

Ook is er tijdens de nieuwjaarsreceptie de
Lampegatse oranjeblauwe sjaal te koop. Zowel
de Deurdokker-badge als de sjaal kost 11 euro
per stuk. Daarmee ben je (weer) donateur van
het Lampegats Carnaval.

ZONDAG 29 JANUARI

Lampegats Dansmarietjes Toernooi
Voor de kleine en grote carnavslsvierders,
de voetjes van de vloer!
Aanvang 11.41 uur
Lievendael, Eindhoven
www.lampegatsdanstoernooi.nl

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT HALF JANUARI.

Lampegatbrede kopij is welkom tot en met 12 januari
via nieuwsbrief@lampegatdegekste.nl.

ZEGT HET VOORT!

Deze nieuwsbrief doorsturen naar al je carnavalsmakkers en –makkerinnetjes? Graag!
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EFFENAAR

Het Lampegats Liedjesﬁst is op zaterdagavond 14 januari in De Effenaar. De grote zaal heeft
voorafgaand aan ons zangevent een nieuwe licht- en geluidsinstallatie gekregen. De beste in zijn soort,
dus aan de apparatuur kan het niet meer liggen...
De keuze voor het nieuwe carnavalslied van Lampegat wordt bepaald door de vakjury, de publieksjury
en een jury bestaande uit Lampegatse hoogheden van verenigingen. Zodat we gegarandeerd de juiste
carnavalsspirit hebben in de zaal.

CARNAVALSKRAKER

Ook dit jaar gaan we weer voor de mooie carnavalskraker met carnavaleske uitstraling in ons Lampegat.
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer voor de beste carnavalskraker. Kapellen, zangers, zangeressen,
solisten, duo’s, groepen en koren, schrijf je in en doe een gooi naar de titel op een van de mooiste podia
in ons Lampegat.
Hulp nodig? Arrangeurs en tekstschrijvers zijn beschikbaar, zelfs een band staat op verzoek ter
beschikking. Met andere woorden: inschrijven maar!

SPONSORTAFEL

Voor sponsoren is een speciale tafel beschikbaar, en wel voor het geringe bedrag van 100 euro.
Hiervoor ontvang je 20 consumptiemunten, reclame op onze site en op de schermen in De Effenaar, plus
een statafel met eigen logo. Uiteindelijk gaat het om jullie steun aan deze geweldige verkiezing.
Op voorhand belooft het Lampegatse Liedjesﬁst opnieuw een ouderwets gezellige en sfeervolle
avond te worden, al is het maar door die typische Lampegatse carnavalsvibe. Mis het niet!
Namens de commissie Lampegats Liedjesﬁst
Antoine Kant, voorzitter
antoinekant.69@gmail.com
Tel; 0628532648
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EN DAN DIE BEENTJES, DE LUCHT IN:
DANSMARIETJES
LAMPEGATS DANSMARIETJES TOERNOOI
WEER IN EINHDOVEN

Het LDT is dit jaar weer in Eindhoven. Het
dansmarietjesevenement van Stichting Federatie
Eindhovens Carnaval is op zondag 29 januari
vanaf 11.41 uur in De Lievendaal.
Het toernooi staat vanaf dit jaar alleen nog open
voor dansgardes en showgroepen die aangesloten
zijn bij een carnavalsvereniging; wel uit én ver
buiten Lampegat.

OOK AANWEZIG

Bij het carnavalesk gezelligheidstoernooi zijn
natuurlijk de Stadsprins met gevolg, en de Markies

en Markiezin van Eindhoven met hun gevolg de
hele middag aanwezig. De Eindhovense garde
met de meeste punten mag optreden tijdens het
Federatiebal in het Parktheater!

INSCHRIJVEN:
Carnavalsverenigingen kunnen hun dansgardes en
showgroepen nog aanmelden. Kijk voor meer info
op www.lampegatsdanstoernooi.nl.
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VERHUIZING

Sinds Elluf-Elluf van dit jaar is Kaffee de Groot de
ofﬁciële residentie van de PSV carnavalsclub. De club
heeft er een programma op zaterdagavond, vult de
activiteiten van het kindercarnaval op zondag aan en
heeft er CV Wilhelmina als buren.

‘WE HEBBEDERGINNE’:
REGENT CHARLES BIJ EFFE ANDERS

Gezelligheidsvereniging Effe Anders doet het effe anders en heeft dit jaar –
voor het eerste in de Lampegatse geschiedenis – een Regent. De beoogde
Joor Haines was, na ziekenhuisopname, nog niet bij machte deze functie
te aanvaarden. Voorzitter Charles van de Langerijt gaf aan het komende
seizoen als Regent de taken van een Joor Haines uit te willen voeren en aldus
geschiedde. Hij kreeg uit handen van de Stadsprins het Grootkruis van de
vereniging omgehangen, maar de scepter gaat een jaar achter slot en grendel.

KIEKSKES SKIETEN!

PSV-WEDSTRIJD LAMPEGATS CARNAVALESKE KIEKJESMAKER 2017
TOT 11 JANUARI

PSV carnavalsclub daagt alle amateur- en hobbyfotografen uit voor de wedstrijd
‘beste carnavalsfotograaf van Lampegat’. Tot 11 januari 2017 kun je jouw mooiste
Lampegatse carnavalsfoto insturen en meedingen voor de titel ‘Lampegats
carnavaleske kiekjesmaker 2017’.

PRIJZEN

De winnaar, runner up en bronzen plak worden respectievelijk beloond met een
compleetverkleed.nl cadeaubon van € 150,-, € 100,- en € 50,-. Daarnaast mogen
de winnaars mee op de carnavalswagen van PSV carnaval om het Lampegatse
carnaval van een unieke plek te kunnen fotograferen. De driekoppige jury staat
onder leiding van de bekende Eindhovense fotograaf Peter Tops (Topspotting).
Afgelopen jaar was Martien Geenen de winnaar
met zijn foto van Tinus Kanters. Wil jij komend
jaar de titel van Martien overnemen? Mail dan je
mooiste foto naar psvcarnaval@outlook.com.
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