SON 3 FEBRUARI 2021

Carnaval wordt dit jaar een kleinfisjenie

Carnaval vier je dit jaar, net als altijd, met Omroep Brabant. Dus met Jordy en
Betty, Kruikenstad in Koor en Keiebijters, bijvoorbeeld. Ja, het gaat niet helemaal
hetzelfde als voorgaande jaren maar ook nu is Omroep Brabant dé
carnavalszender van Brabant.
Uit een door Omroep Brabant uitgevoerd onderzoek blijkt dat er dit jaar onder de
Brabanders een enorme behoefte is om carnaval te volgen. De programmering met
carnaval is dan ook meer dan ooit specifiek afgestemd op de wensen van het publiek.
Daarbij wordt wel opgeroepen om de maatregelen goed na te leven; feest en geniet,
maar doe dit vooral coronaproof. Ondanks alles is carnaval bij Omroep Brabant toch een
feestje dit jaar.
Om in de stemming te komen én om het feest der feesten toch te vieren, heeft Omroep
Brabant allerlei moois voor je in petto. Dat doet de omroep door samen herinneringen op
te halen, door mooie optredens, er is troost te vinden, maar er is ook veel te lachen.
Kies je Kraker
Omroep Brabant gaat op de radio zoek naar de allerbeste carnavalsliedjes van de
afgelopen decennia. Dit jaar dus niet de beste liedjes van dít jaar, maar 33 klassiekers
van de bovenste plank die gaan strijden om de winst. Luister 8 t/m 12 februari van 19.00
tot 20.00 uur.
Carnaval Vurraf
Op 3 en 10 februari kijken Jordy en Christel vooruit naar carnaval. Natuurlijk is het
anders maar het belangrijkste is: wat kan er wel?

Keiebijters Kletsverhaal
Zaterdagavond kun je een speciale editie van Keiebijters kijken. Natuurlijk staan de
hilarische kletsen centraal in dit programma. Zonder publiek maar wel met de
gebruikelijke, geweldige humor van de kletsers. Een unieke editie die je zeker niet mag
missen.
Ze zien los!
De zondag voor carnaval kan je het ontroerende Ze zien los! kijken. Een film over de
eeuwigdurende liefde voor een unieke, oeroude paardenrace in het Brabantse dorp
Boxmeer. Het verhaal gaat over gemeenschapszin, familiebanden, trots en rivaliteit.
Carnavalshart
Carnaval: Het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert.
En ook als is het dit jaar anders, het carnavalshart blijft kloppen. Van Roermond tot
Roosendaal, de serie Carnavalshart reist kriskras door de zuidelijke provincies om de
ziel van carnaval te belichten. Je ziet de serie van maandag 8 februari tot en met vrijdag
12 februari, elke dag om 21:05 uur.
3 Uurkes Vurraf
Natuurlijk openen we carnaval met 3 Uurkes Vurraf. Helemaal coronaproof dit jaar. Het
publiek host dit jaar niet door de tent van Hotel Pullman Eindhoven Cocagne maar door
de eigen huiskamer. Een aantal van die huiskamers is te zien op de Vidiwall. Vrijdag 12
februari om 15.00 uur trappen we af.
Fijnfisjenie Café live (en hoogtepunten)
Het Fijnfisjenie Café is dicht, zoals alle café’s in Brabant. Toch zijn bardame Christel en
presentator Jordy er om met alle Brabantse carnavalsliefhebbers herinneringen op te
halen en vooruit te kijken naar betere tijden. Het team van het Buske gaat voor het
Fijnfisjenie Café op pad EN de prijs voor de mooiste carnavalswagen van Brabant wordt
uitgereikt. Dat zie je allemaal op zaterdag 13 en zondag 14 februari tussen 18.45 en
20.00 uur.
Carnavalsconcert philharmonie zuidnederland
Dit jaar, op zondag 14 februari, slaan de Brabant en Limburg de handen ineen. Onder
leiding van dirigent Enrico Delamboye geeft philharmonie zuidnederland een uniek
concert waar bekend carnavalsrepertoire en gevarieerde klassieke muziek elkaar
afwisselen.
Het verdriet van Oeteldonk
Op zondag zie je de documentaire Het verdriet van Oeteldonk. De makers gaan bij
doorgewinterde Bossche carnavalsvierders op zoek naar de ziel van dit bijzondere

volksfeest. En naar het verdriet, omdat het dit jaar niet doorgaat.
Graat & De Laat
Hét carnavalsduo van Omroep Brabant kruipt tijdens deze uitermate vreemde carnaval
achter de microfoon en probeert er toch een feestje van te maken. Jordy en Christel
draaien veel canravalsmuziek, bellen met heel Brabant en zorgen er voor dat het tóch
een beetje carnaval is. Op je radio, in de huiskamer of de auto. Let op! Ze nemen om 11
over 11 al de zender over en wanneer ze precies stoppen is nog maar de vraag. Als het
gezellig is, blijven ze gewoon nog efkes plakken. Net als met carnaval... Op zaterdag
vanaf 11.00 uur op radio en tv en vanaf zondag om 11.00 uur op radio.
Kruikenstad in Koor
Op carnavalsmaandag zingen we altijd mee met de beste carnavalskrakers vanuit hartje
Tilburg. Een mooie traditie die ook een jaartje overslaat. Maar gelukkig hebben we de
beelden nog van afgelopen jaren!
I love carnaval
Altijd al benieuwd geweest naar de belevenissen van bekende Brabanders tijdens
carnaval? In ‘I love carnaval’ vertellen onder anderen Frans Bauer, Frank Lammers,
Kluun, Cornald Maas, Do en oud-voetballer Björn van der Doelen daar smakelijke
verhalen over. Je ziet ‘I love carnaval’ op carnavalsdinsdag.
Je ziet het, ook dit jaar ben je voor alles carnaval bij Omroep Brabant aan het goede
adres! Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op
kanaal 712) en KPN kanaal 507. Of ga naar omroepbrabant.nl/carnaval voor meer
informatie.

