
 JONG, JONG, JONG 

Jong, jong, jong wat is dat sjun 

Sjpass make mit os vrung 

’t kan os toch gahr nieks sjeële 

Al kumste van Venlo of Heële 

Carnaval is eeh groeët sjun gedich 

Van Mook tot an Maastrich 

En inne Limburger deë dat nit versteeht      

’t is beëter dat heah geet                                     

 

’t is alles vasteloavend wat de klok sjleet 

’t is nieks mieë normaal wat heij geet 

De tent steeht op d’r kop 

Zunt allemoal… beklopt 

Mar dink nit alling noeëh mar och aa later 

Tring, tring weëste wakker mit inne kater 

Drinkste weer ee beer mit johnge kloare 

Veulste dich wie nuï geboare 

 

Jong, jong, jong wat is dat sjun 

Sjpass make mit os vrung 

’t kan os toch gahr nieks sjeële 

Al kumste van Venlo of Heële 

Carnaval is eeh groeët sjun gedich 

Van Mook tot an Maastrich 

En inne Limburger deë dat nit versteeht      

’t is beëter dat heah geet                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In 't Burgerhoes 
 

 
 

 

           Perry en Claudia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          



        == Intermezzo== 
* Belvauer Knuppele en  
   de bitterbölkes 
 * Duo Kortizonen 
            *  
            *  
            *  

Huu presentere vuur uch alwer mit veuel plezeer vuur de 24e kieër op   

rij, 't Landgraafs Carnavals Galaconcert. Huu sjpilt vuur uch de    

Harmonie Laura, onder leiding van Patrick Letterle. 

't Geminde besjtuur va Landgraaf en Ut Sjtadsprinsenpaar                                                              

Perry en Claudia treëne huu op als uch gasthere.  

           Vuur wunsje uch ee sjpetterend, moezikalische concert tou en  

           went 't sjtraks gedoa is, dan drinke vuur os nog inne d 'rop. 

 

Sjunne oavend nog…!! 

 

't PROGRAMMA                   == Blok 1 == 

 

            

                              * Marinarella – J. Fucik 

                              * US Weaves – G. Buitenhuis 

    * Rossini’s Birthday Party – H.v Lijnschoten 

                              * Sax in the City – A. Ludwig Schulte 

                              * West side Story – L. Bernstein  

  

     

 

  == Bok 2 Carnaval ==   

 

                        * Beschwingt geht”s los – Tiroler Nachtschwärmer 

                        * Verdammt ich lieb dich – Dieter Koblenz 

                        * Kölsche Jung - Brings 

                        * Sjoenkelwalzer – W. Knippa 

                        * Rancherfest Polka – E. Effinger 

                        * Everbody needs somebody to love – Blues Brothers 

 

Erwin Weegels zal bij enkele nummers meezingen 

 
                                

 

 

HARMONIE LAURA LANDGRAAF                              
Harmonie Laura staat onder leiding van dirigent Patrick 

Letterle. De vereniging bestond in 2017 alweer 70 jaar. De 

laatste jaren is de vereniging stevig aan de weg aan timme-
ren door uitdagende projecten voor de leden als bezoekers te 

presenteren. Zo heeft men onlangs nog De volgende 
themaconcerten gerealiseerd. Dit harmonieorkest staan altijd 
garant voor een boeiende muzikale reis. De edities namen de 

bezoekers mee naar Frankrijk “Viva la France” en naar Italie 
“bella Italia”, in de laatste editie door de Verenigde Staten met 

als titel “USA”music & Bites.  

In december 2016 ging harmonie Laura nog de samenwerking 
aan met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren in het project 

“December Feel” wat garant stond voor een geweldige 

muzikale avond met 700 bezoekers. Ondanks de huidige 
tendens dat veel HAFA verenigingen te kampen heeft met 

krimp, bewijst de Harmonie Laura het tegen-deel en zit met in 
de lift, zowel qua groei in leden aantal als bezoeker tijdens 

hun evenementen.  

Harmonie Laura is steeds bezig met zich in te zetten om de 
cultuur in Lauradorp/Land-graaf te stimuleren. O.a. door het 

organiseren van mooi muzikale evenementen. Maar ook door 

aanwezig te zijn op belangrijke dorp gebeurtenissen. Denk 
aan: Communie, herdenkingen, carnaval, jubileums etc.  

Ook participeert de harmonie geheel belangeloos in de 
stichting Zomerfestival Laura-dorp en in de stichting D'r Sjtee 

Uul. En als een van de weinige verenigingen partici-peert de 

Harmonie Laura in ‘Klinkend perspectief” En “blazersklas’ 
Waarbij men in samenwerking met de SMK de jeugd van de 

basisscholen in Landgraaf laat kennismaken met de HAFA 

muziek.  
Vandaag mogen ze u wederom verassen met dit geweldige 
Carnaval/Gala concert. 


