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Nieuwjaarsreceptie
Zondag 7 januari 2018, Stadspaviljoen
Hoera! In 2018 viert de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
haar 55e verjaardag. En wie jarig is trakteert. Het eerste feestje
viert het bestuur op zondag 7 januari met een nieuwjaarsreceptie.
Wie wil proosten op het jubileum én het nieuwe jaar wordt tussen
14.30 en 19.00 uur uitgenodigd om het glas te komen heffen in de
huiskamer van Eindhoven, Het Stadspaviljoen. Rond de klok van
15.30 uur speecht SFEC-voorzitter Geert de Brouwer.
Ook is er tijdens de receptie gelegenheid om je aan te melden als donateur van de SFEC
én kun je de officiële Federatiesjaal en de Deurdokkers-badge aanschaffen.

WIE VERDIENT EEN ONDERSCHEIDING?
Is er binnen jullie vereniging of commissie iemand die zich al jarenlang vrijwillig
enorm inzet voor het Lampegatse carnaval? Misschien verdient hij/zij eigenlijk wel
een ‘lintje’?!

een ‘lintje’?!
De federatie geeft eens per jaar de kans om iemand aan te melden voor een speciale
onderscheiding! Normaliter dienen de aanvragen, met uitgebreide motivatie, vóór 1
december binnen te zijn maar vanwege het aanstaande jubileum is de deadline wat
opgeschoven.
De FEC-onderscheidingen zijn waardevol:
•

we hebben de draagspeld Lampegatter (alleen voor vrijwilligers: leden van

•

commissies),
Ridder FEC en
de Grote Federatie Onderscheiding.

•

Per vereniging of commissie kan jaarlijks slechts één voordracht worden ingediend voor
ofwel een ridder of een GFO (= Grote Federatie Onderscheiding).
Aanvragen moeten schriftelijk voor 1 januari 2018 bij de Kanselarij der Lampegatse
Orden worden ingediend Stationsplein 50, 5611 BB Eindhoven of j.gorp59@chello.nl.

Lampegats Liedjesfist in nieuwe opzet
Zaterdag 13 januari 2018, Zalencentrum Eindhoven, Hoogstraat
Vast onderdeel op de carnavalskalender is de verkiezing van het beste Eindhovens
carnavalslied. Tijdens het jaarlijkse Lampegatse Liedjesfist in januari gaan zangers en
zangeressen de strijd met elkaar aan. Om tot een origineel nieuw nummer te komen, is
het belangrijk de tekst en melodie op tijd te schrijven en te componeren.
De commissie heeft besloten om dit jaar een aantal dingen te wijzigingen.

•

Zo vindt de verkiezing in 2018 plaats op een andere locatie. Het fist verhuist naar

•

Zalencentrum Eindhoven aan de Hoogstraat.
Bovendien gaan de deelnemers ditmaal niet alleen voor de eer, maar ook voor

•

de prijzenpot. Voor de winnaar ligt 444 euro klaar. De publiekslieveling krijgt 222
euro.
Belangrijkste wijziging is, dat er voortaan ook met een orkestbandgezongen mag
worden.

“Dat de zangers en zangeressen per se moesten optreden met live begeleiding, blijkt toch
een moeilijke opgave”, zegt commissievoorzitter Antoine Kant. “Het blijft een 'hot item' dat
mensen willen meedoen aan de verkiezing, maar geen kapel kunnen vinden om hen live
te begeleiden. Daar stappen we nu dus vanaf. Wat wel blijft is, dat de tekst én de muziek
nieuw en origineel moeten zijn. Covers zijn nog steeds niet toegestaan.”
Wie wil meedoen aan het Lampegats Liedjesfist, stuurt een e-mail
naar: liedjesfist@gmail.com.
Wie er als bezoeker bij wil zijn, noteert zaterdag 13 januari 2018 in zijn agenda.
MEEDOEN!

Lampegats Carnavaleske Kiekjesmaker 2018
Tot 11 januari 2018 kun je jouw mooiste Lampegatse carnavalsfoto insturen en
meedingen naar de titel ‘Lampegats Carnavaleske Kiekjesmaker 2018’. De wedstrijd
wordt georganiseerd door PSV Carnaval. De winnaar mag een jaar lang met de LCK
wisseltrofee pronken en er zijn nog andere prijzen te winnen.
De driekoppige jury staat ook dit jaar onder leiding van Eindhovense fotograaf Peter Tops
(Topspotting). Stuur jouw mooiste foto voor 11 januari
2018naar psvcarnaval@outlook.com en geef ook aan waarom juist die foto als winnaar uit
de bus moet komen.
MEEDOEN!

Voorverkoop Federatiebal van start
Zaterdag 3 februari, vanaf 20.11 uur, Parktheater
Het thema van het Federatiebal 2018 wordt:

GOED VUR MEKAOR MI TULE, HOED EN KLAOR
Natuurlijk is er ook aandacht voor het 55-jarig bestaan van de Federatie,
nemen Stadsprins Decorador en zijn gevolg rond middernacht afscheid en zet
daarna De Neie zijn masker af. Kaarten voor dit niet te missen feest kosten 22 euro en
zijn te bestellen tot begin januari via de carnavalsverenigingen en FEC-commissies die
daarvoor het bestelformulier hebben gehad.
Bestelde kaarten afhalen én losse-kaartverkoop zijn op DINSDAG 9 JANUARI 2018
TUSSEN 19.00 EN 21.00 UUR IN HET STADSPAVILJOEN.

Vanaf 10 januari ligt het restant van de kaarten bij het Parktheater in de verkoop, maar –
ter info: de Federatiebals 2015, 2016 en 2017 waren uitverkocht dus wees er op tijd bij!

AGENDA
Nu het carnavalsseizoen op losbarsten staat, raak de agenda weer lekker gevuld.
Weten wat wanneer en waar te doen is? Check hier de complete
agenda: www.lampegatdegekste.nl/agenda. Wim Martens houdt ‘m up-to-date!

NIEUW FISTJE
Donderdag 8 februari, Pullman
Ter ere van het 55-jarig bestaan van de Federatie verschijnt op 8 februari bij
regioglossy FRITS een speciale bijlage. Daarin wordt in opdracht van de SFEC
journalistiek teruggekeken op de afgelopen Lampegatse jaren, in aanvulling op het
geschiedboek Lampegats Carnaval uit 2004 van Willem van der Sommen en vele
anderen.
De carnavalsglossy en FRITS worden gelanceerd met een nieuw fistje. Op 8 februari
zien ze het levenslicht in de tent bij Pullman Eindhoven Cocagne, waar dezelfde avond
ook Pekske Pronken is.

Nieuw talent bij KICKZ! (het vetste carnavalsfeest voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar)
Uit een groot aantal inzendingen zijn TABASCO, JACOB SNOW en BASTIESde

winnaars van de dj-wedstrijd geworden. Zij zullen elk één van de KICKZ!-avonden
gaan openen op 10, 11 en 12 februari in de Effenaar.
Kickz! Is, zoals iedereen inmiddels weet, een geweldig carnavalsfeest voor jongeren van
12 tot en met 17 jaar in de Effenaar. Ook dit jaar staat daar een line-up van topformaat. Zo
zullen DAVE ROELVINK en PHALERIEAU (bekend van tv als Valerio) & ALAINDE LON
het dak eraf laten knallen en met resident-dj JEROEN POST kan dit vette feest natuurlijk
helemaal niet meer stuk.
Kaarten zijn nu al verkrijgbaar via www.effenaar.nl/agenda
•

Kickz begint om 20.00 uur, duurt tot 1.00 uur en er wordt geen alcohol geschonken.

•

Carnavalskleding is verplicht.
Neem wel een identiteitskaart mee, want er vindt controle plaats.

•

Schrijf je nu in voor de Lampegatse Kinderoptocht (met groot
kinderfeest in de Effenaar)
De inschrijving voor de Lampegatse Kinderoptocht is geopend!
Het motto voor 2018, 55 jaor, goed vur mekaor, is ook het thema van deze optocht

die aan de grote optocht vooraf gaat.
De kinderoptocht is speciaal voor de kleinste Lampegatters en Lampegatterinnekes die
het leuk vinden om mee te lopen met de optocht zonder de hele route te hoeven lopen.
Alle deelnemers krijgen startgeld, om hun creatie nog mooier te maken.
Er zijn drie verschillende categorieën (aantal kinderen, niet aantal begeleiders):
•

Loopgroep van 1 - 2 kinderen (categorie KL-A)

•

Loopgroep van 3 t/m 14 kinderen (categorie KL-B)
Loopgroep van 15 of meer kinderen (categorie KL-C)

•

Per categorie zijn er voor de nummers 1 tot en met 3 mooie bekers en er zijn - net als bij
de grote optocht - ook geldprijzen te winnen.
Na de kinderoptocht is er weer een groot kinderfeest in de Effenaar, met natuurlijk de
prijsuitreiking, een DJ, een optreden van CLOWN JOPIE en als kers op de taart prijzen
voor alle kinderen die het feest bezoeken!
Inschrijven kan via : lampegatseoptocht.nl

Meld je aan voor de Markiezing!
Het nieuwe Lampegatse Jeugdgezelschap, bestaande uit de Markies, Markiezin, Nar,
Heraut, Lakei en twee Dansmarietjes, is afgelopen jaar tijdens carnaval uitverkoren. Deze
maand zijn ze al prachtig gekiekt door hoffotograaf Rens van Mierlo in de professionele
fotostudio Zero40. De foto’s blijven nog even geheim maar het is weer een prachtig
gezelschap geworden!
Ben je 8-11 jaar en wil je graag eens Markies, Markiezin of een van de andere

karakters zijn?
Meld je dan NU aan voor de MARKIEZING!
De eerste twintig aanmelders krijgen ook een plaatsje op de prachtige praalwagen van het
jeugdgezelschap tijdens de zaterdagse Lampegatse optocht en hebben zo een extra kans
om zich enthousiast te presenteren aan het grote publiek!
Zij en de andere aanmelders doen op zondag in de tent op de Markt mee aan de
Markiezing voor 2019.

Hoog bezoek
Op de vrijdag voor carnaval bezoekt het hele stadsprinselijke gezelschap een aantal
basisscholen, waaronder de basisschool van de regerende Markies of Markiezin. Hoe vet
is dat? Doe dus zeker mee als je jouw school bezoek gunt van de Stadsprins en zijn
gevolg, het gehele Lampegatse jeugdgezelschap en hofkapel de Eendracht.

Aanmelden
Aanmelden kan via Facebook: Markiezing of door een mail te sturen
naar melaniehermkens@gmail.com. LET OP: Wie het eerst komt, het eerst maalt en
VOL= VOL!

Hedde wa te melden?
Lampegatse tips en agendapunten zijn altijd welkom
op nieuwsbrief@lampegatdegekste.nl!

