Vastelaovesliedjes
Hoewel dit jaar slechts één nummer de finale van het LVK heeft bereikt, geniet Venlo nog altijd faam
als de stad waar de beste vastelaovesliedjes worden gemaakt.

1. Wat is volgens u de kracht van de Venlose vastelaovesliedjes?
































- Het Venlose dialect leent zich er goed voor
- Veel artiesten, dus concurrentie/samenwerking bevorderd de kwaliteit
Altijd goed in het gehoor liggend en zijn vaak liedjes die mee gezongen worden.
Altijd goede meezingers en de kracht van het dialect.
Ben zelf geen carnaval-vierder. Vind de Venlose liedjes erg goed, professioneel zelfs.
Bijzondere liedjes
Cultuur
Cultuur!
Dat de meeste liedjes door iedereen mee te zingen zijn
Dat het eigen liedjes zijn en geen landelijke onzin teksten, vaak een mooie melodie hebben en
geen hoempapamuziek is.
Dat het je raakt en ontroert, of blij maakt
Dat iedereen vrij snel te teksten uit zijn hoofd kent om ze mee te kunnen ook al heb je een flink
pilsje op.
Dat ze over onze stad gaan.
De Blerickse schrijvers en zengers
De eenvoud en het Venlose gevoel.
De eenvoud met toch een diepere betekenis in de teksten.
De fantasie in het liedje en de mooie melodieën.
De heerlijke teksten die meegezongen kunnen worden, leuke teksten en echte meezingers. Zeker
alle liedjes/teksten van Frans Boermans.
De kracht is de laatste paar jaar verdwenen. Wie kent nog de liedjes van de laatste paar jaar.
Aardige hip/hop nummers die niets met vastelaovend te maken hebben...
De kracht is op. Het is nu eenheidsworst. Er komen ook veels te veel liedjes die ieder jaar weer
weggegooid worden. bijna niets blijft nog hangen zodat we steeds weer bij die goeie ouwe
schlagers terugkomen.
De kracht was makkelijke tekst en fijne rustige melodie, maar die is de laatste jaren aan het
verstommen. De remmie demmie muziek van de jeugd neemt meer en meer de overhand.
De mooie woorden,over liefde en de kusmoel
De taal de muziek de artiesten en de schrijvers.
De taal en de swung
De teks en de melodie
De tekst
De teksten
De teksten eenvoudig en leuk ðŸ˜œ
De teksten in combinatie met de melodieën.
Deteksten, maar de laatste jaren halen deze niet het niveau van de liedjes van Boermans en
Luxembourg.
Een grote verscheidenheid aan liedjes door heel veel verschillende artiesten en liedjesmakers
gebracht.
Gelukkig ook veel jonge aanwas. Sjingele
Een vastelaovesleedje moet simpel zijn
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Eenvoud en spraak ligt goed
Eenvoudige melodie die snel blijft hangen. Alleen dit jaar heeft de gemeente Venlo kwalitatief
niets.
Er wonen hier de meeste onbenullen
Gewone eerlijke teksten. Mooie muziek
Gezamenlijkheid, taal
GEZELLIGHEID WINNAARS MENTALITEIT
Goede eenheid van tekst en melodie en arrangement. Nooit ordinair.
Goede inhoudelijke tekst over de gewone dingen in het leven op een joeksige melodie.
Goede inhoudelijke teksten en verfrissende melodieen.
Goede meledieen
Goede mix van uitstekende melodieën en passende tekst. Al wordt het de laatste jaren minder.
Goede nummers
Goede teks en goed gebracht
Goede teksten met prachtige melodieën
Goeie tekst.
Hadden altijd zeer goede componisten en tekstdichters.
helaas wordt het steeds meer discobeat
Herhaling van refrein
Herkenbaarheid, kwaliteit
Het ademt vaak de sfeer van onze carnaval goed uit. Vooral de luisterliedjes
Het dialect.
Het dialect. Grote bereik van de liedjes
Het geeft een gevoel van saamhorigheid omdat het liedjes uit onze stad zijn die iedereen mee
kan zingen.
Het Venloos dialect
Het Venlose karakter.
De traditie in de leedjes.
Humor en verhaal in de tekst.
Joeksig
Lekker tempo in liedjes met veel plezier
Leuke teksten, leuke melodien.[vooral enige jaren geleden]
Lokale binding, saamhorigheid, positiviteit
Mag ik deze vraag overslaan?
MAKKELIJK TE ONTHOUDEN TEKSTEN
Meer melodieus en mooiere teksten, oftewel minder rampestamp!
Meestal de melodie, maar we hebben in Venlo ook fantastische teksten. Dus samen een prachtig
geheel.
Melodie
Melodie welke je hart raakt en tekst die over het alledaagse gaat.
Moeie tekste
Mooi en duidelijk verstaanbaar dialect
Teksten die goed in het gehoor liggen
Eenvoud van refrein dat met gemak meegezongen kan worden
De laatste jaren zijn de liedjes m.i. beduidend minder van kwaliteit
De 'oude' liedjes zijn blijvertjes!
Muziek is even goede maat en mooie tekst
Niet té ingewikkelde teksten of teveel tekst in liedje, wel gevat, makkelijk te zingen, humor,
'boodschap', pakkende melodie, die blijft 'plakken'
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Vooral niet te veel laten leiden door tendens in het Zuiden!
Pakkende en simpele teksten en muziek die voor veel mensen herkenbaar zijn en die blijven
hangen.
Saamhorigheid
trots op Venlo
Simpele tekst, pakkende melodie, kortom makkelijk mee te zingen.
Sterke teksten en echte daarboven echte goede carnavalsmuziek.
Tekst, melodie en variatie
Teksten en melodieen
Teksten van de nummers. Meestal diepere betekenis
Toen de liedjes simpel waren wonnen we nu zijn ze veel te moeilijk
Vaak mooie melodieën
Vaak van goede kwaliteit
Variatie in vlotte, meezingbare nummers
Venlo is een vastelaoves stad met een keur aan leedjes
die now nog steeds gezongen waere maar van de leedjes die dr now zien kint euver dreej jaor
neemand mier iets.
Venlo is ein stad veur volks muzieëk en genne hip hop.
daet doon ze op de park feeste.
Venlo se liedjes haat ik
Vooral de 'oude' liedjes gaan over het leven en de liefde
Vrolijke liedjes met diversiteit aan melodieen.
Waren de beste, mooiste etc. Inmiddels is zijn het de leedjes voor 1 jaar, te modern, te snel
Wij hebben de beste tekst schrijvers,
Boermans, Wim Roeffen, Frans Pollux, en nog andere.
Geweldig
Ze zijn gewoon beregoed.
Ze zijn niet dubbelzinnig, maar hebben een nuchter en dagelijkse uitstraling.
Zeer goede teksten (vroeger)
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2. Als u uw een Top 3 van vastelaoveskrakers aller tijden zou maken, hoe zou
deze Top 3 er dan uit zien?
(19% = ik luister geen vastelaovesmuziek, 29% = weet niet)
Meest gegeven antwoorden:
1. Sjengele Boem
2. As de sterre dao baove straole
3. Venlo stedje









































11 van 11
Als de sterre dao baove straole
Als de sterren
Als de sterren boven Straelen
Als de sterren boven straelen
As alle minse ens ware
As de sterre
As de sterre
As de sterre baove straole
As de sterre dao baove
As de sterre dao baove straole
As de sterre dao baove straolen
As de sterre dao boave strale...
As de sterren boven
As de sterren door boven straole
As ik dich zeen, dink ik altied waat bis dich moei, vd Wien
Aswoensdaag
Blerick 08
Blierik 05
Daer is het kientje dan
Dat deut um het veurjaor
De fluiter
De ganse nach heb ik mich aangesteld
De ierste kusmoel.
De klondoet hangen Lottum
De Luchtepool
De neuchtere
De optocht
De sterre baove Straole
De sterren baove Straole
De venlosche maedjes
De veuroetgang / Twie bein
De wortel en de pin
De Wrtel en de Pin
Det duit um 't veurjaor
Det duit 't 't veurjaor
Dich kens mich tralalalala
D'n Discodens
Doeën beejein - Minsekinder
Dreej daag vastelaovend
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Dreije
Echte veln
Eine echte venlonaer
Elf van elf
Euverkant van de nach
Festina lente
Festina Lente
Frans Pollux
Gekke Minse - Neet oet Lottum
Getske van gelök
Getske van gelök
Heej blief ich plekke
Hef de glazen in de locht
Het is gedaon, het gedaon...
Huf de glazer in de loch
Huff de glaser
Huft de glazen in de lucht
Ich bin in Tegele gebaore
Ik höf mien glaas op alle Venlonaere
Ik hun t glaas op alle Venloneren
In ut jaomerdal
Jaomerdal
Joet ze jatze
Josefien
Josefien
Josefin
Kerkepaortje
Kiek noch eine kier um
Kiek noch eine kiër um.
Kiek nog eine kier um
Kiék nog eine kiër um
Kiek nog eine kier um.
Kiek ze kieke
Laot gaon dea waage
Laot maar lekker gaon
Laot maar lekker gaon
Leevesmedisien
Lekker sunke lekker windje
Lekker zunke
Lekker zunke (2x)
Lekker zunke, lekker windje, lekker waerke
Marieke en zien huzaar
Marieke en zien Huzaar
Marietje
Mien bankske op de hei
Mien linker bein en mien
Minsekinder
Minsekinder
Moeij Venlo (Ton Kramer)
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Mooder Maas
Mooder maas....
Nach eine kier
Naeve ein paedje
Naeve ein paedje
Nog efkes saame
Nog efkes same
Now geit ut gebeure
Ome Wielie oet Brazilie...
Ome Willie oet Brazilië
Ome willy
Ooh Marieke leeve schat
Optochtleed
Same zinge
Same zingen (Frans Pollux)
Schiegele boem
Single boem
Sjeep sjeep sjeep en d'r is maar eine sjeep
Sjengele boem
Sjengele Boem
Sjiengelboem
Sjiengele Boem (2x)
Sjiengele boem (3x)
Sjiengeleboek
Sjiengeleboem
Sjiengeleboem (4x)
Sjingele Boem
Sjingele, sjingele boem (vastelaovend in Venlo)
Sjingeleboem (3x)
Sjingle, sjingle boem
Sliengele boem
Spik en span
Stengels boem
Sterre baove straole
Sterre baove Straole
Sterre bove Straole
Sterren boven Straele
Stiena doot de deur oop
Straks is ,t weer aswoensdaag.
Straks is het waer aswoensdaag
Straks is ut waer aswoensdaag
Straks is ut weer aswoensdaag (3x)
't Veurjaor
Tegelen
Tjsienge boem
Vandaag
Vandaag W-dreej
Vastelaovend
Vastelaovend in Venlo (2x)
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Vastelaoves Disco Dens
Vastelaovestapmeschien
Vastenaovend vastenaovend sjngele sjingele boem
Venlo discodans
Venlo mien ald
Venlo mien ald
Venlo Mien stad
Venlo stadje van lol en plezeer
Venlo Stedje (2x)
Venlo stedje (4x)
Venlo stedje .....
Venlo stedje vaan lol en plezeer...
Venlo stedje van lol en plezeer
Venlo stedje van lol en plezeer
Venlo zo,n stad
Venlos stedje
Veur altied ein venlonaer
Veur altied eine venlaonaer
Veur altied eine Venlonaer
Veur altièd eine Venlonaer
Veur altiëd eine Venlonaer
Veur altied unne velonaer
Veur altied unne Venlonaer
Veur altijd win venlonaer
Voor altied ein Venlonaer
Vraog mien hert, minsekinder
Vrinde
Vrinde (3x)
Wat hebbe we 't toch good
Wee dree
Weej dreej
Weej Dreej
Wie de Huzaren
Zeutjes aan
Zeutjes aan
Zing nog ens
Zoë is 't laeve
Zoë is ut laeve
Zonger os gene vasteloavend
Zutjes aan (2x)
Zutjes aan (2x)
Zutjes aan (2x)
Zutjes aan.
Zuutjes aan
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