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Brabant viert met carnaval een kleinfisjenie! en iedereen kan 
erbij zijn 
  

 

 

Kleinfisjenie! 3 Uurkes Vurraf heeft iets te vieren en heel Brabant kan op tv en online 

meegenieten. De traditionele aftrap van carnaval wordt voor de 33e keer gehouden, een 

jubileumjaar in carnavalsland. Vanwege de coronamaatregelen komt het programma 

nog niet vanuit een bruisende feesttent, maar iedereen kan de start van carnaval 

meebeleven vanuit de eigen huiskamer. Vrijdag 25 februari is 3 Uurkes Vurraf vanaf 

15.00 uur LIVE te zien bij Omroep Brabant. En wordt in de avond om 19.45 uur 

herhaald. 

Geen carnaval zonder 3 Uurkes Vurraf. Die traditie houden we met veel plezier in ere. 

Welke carnavalsartiesten zal presentator Jordy Graat dit jaar ontvangen? Lamme Frans, 

Johnny Purple, Vieze Jack, Peter Selie of De Deurzakkers? Het thuisfeest kan 

beginnen! 

Beleef 3 Uurkes Vurraf als VIP! 

Geen feesttent op het Stadhuisplein, maar een gezellige locatie in het centrum van 



Eindhoven. Dat is het decor van de jubileum-editie van 3 Uurkes Vurraf. In de zaal is 

geen publiek aanwezig, maar wel zijn de online VIP-gasten tijdens de uitzending te zien 

op een groot videoscherm op het podium. 

Tijdens 3 Uurkes Vurraf wordt live geschakeld naar de versierde huiskamers. Wie wil er 

niet als VIP in de uitzending van 3 Uurkes Vurraf zitten? Meld je aan en win een VIP-

ticket, inclusief het bijhorende carnavalsfeestpakket. Aanmelden kan tot en met vrijdag 

11 februari via omroepbrabant.nl/carnaval . 

Groot succes 

Omroep Brabant vindt het belangrijk dat de maatregelen worden nageleefd. “Maar we 

vinden ook dat Brabanders een mooie en gezellige carnaval verdienen,” zegt Renzo 

Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. “Daarom hebben wij naar alternatieven 

gezocht. Die hebben we gevonden in de vorm van een digitale editie van 3 Uurkes 

Vurraf, wat vorig jaar een groot succes was.” aldus Veenstra. 

Kleinfisjenie Café live 

Het Kleinfisjenie Café is met carnaval van zaterdag 26 februari t/m dinsdag 1 maart 

vanaf 19.45 uur live op tv te zien. Jordy Graat en Christel de Laat nemen de kijkers mee 

langs een optocht van carnavalsherinneringen, legendarische momenten, 

carnavalsliefdes, carnavalsmuziek en vooral heel veel gezelligheid. Carnavalsvierders 

thuis spelen hierbij een belangrijke rol met berichten of hilarische filmpjes op social 

media. Het café sluit om 21.30 uur. 

Carnaval in Brabant, dat volg je bij Omroep Brabant en vier je met de rest van de 

provincie. Kijk op omroepbrabant.nl/carnaval voor meer informatie. 

Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en 

KPN kanaal 507. 
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