Carnavalsmuziek
De carnavalstijd is weer begonnen.

1. Luister je naar carnavalsmuziek?
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Af en toe (2x)
Alleen als deze muziek op de radio is. Verder ben ik niet op zoek naar
carnavalsmuziek
Alleen in de tijd van de carnaval.
Alleen Limburgse carnavalsmuziek
Alleen tijdens de drie carnavalsdagen
Alleen wat voorbij komt op radio Reindonk
Ik luister wel (af en toe) maar doe niet actief aan carnaval.
Niet het hele jaar, een aantal dagen per jaar wel
Niet vaak
Passief, ga er niet naar op zoek
Alleen als het op de radio komt luister ik
Heel soms. Het zit niet in mijn genen.
Ik geef er niks om, in de café prima, maar thuis niet. Ik vind popmuziek leuker om
naar te luisteren.
Niet meer,te oud
In de carnavalstijd luister ik soms naar carnavalsmuziek
Soms
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22 januari wordt het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in Venray georganiseerd.

2. Ga je naar het LVK?
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Als het kan kijk ik maar we hebben in de fam. een Prins en onze zoon is
jeugdprins kan zo zijn dat we iets anders hebben
Het valt tijdens de bonte avond in kronenberg
Ik ga het wel volgen maar of dit op de tv of radio is weet ik nog niet. op de
radio als ik bezig ben met de carnavalswagen
Ik kijk het op tv als het zo uitkomt. Niet deze vrijdag want dan hebben we
zelf in het dorp carnaval.
Ik kijk op tv als het uitkomt
Misschien dat ik dit op TV kijk, maar de kans is net zo groot dat ik er
helemaal niets van zie.
Ben ik te oud voor
Ik kom uit brabant en kan Limburgs nog niet zo goed verstaan.
Moet op die avond (gezellig) biljarten!!
Goede antwoord staat er niet bij, Nee maar wel interesse in het LVK.
Ik heb wel interesse, maar geen tijd op dat moment.
Moet werken hoop dat het op de radio aan mag
Uitslagen voor kennisgeving aannemen en naar een samenvatting kijken
Vaak geen tijd
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

3. ‘Carnavalsnummers horen in het dialect te worden
gezongen’
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Carnavalsnummers van Limburgers in Limburg dienen in het dialect te worden
gebracht. Maar ja er zijn uitzonderingen zoals Toon Hermans......................
Dan kun je je gevoel er helemaal inleggen
Dat is toch de charme van limburg
Dit klinkt het mooiste. de zg nederlands talige carnavalsmuziek moeten ze tijdens
deze periode verbieden om te draaien
Eigen streek heeft eigen taal.
En ze moeten kunnen zingen en géén valse noot er tussen.
Het is dan toch de cultuur van het betreffende dorp.
In het dialect kan het carnavalsgevoel beter tot uitdrukking komen.
Nu kan het nog maar onze Moedertaal dreigt snel verloren te gaan.Veel ouders
denken dat dit cultureel erfgoed minderwaardig is en dat hun kinderen het
Nederlands dan niet goed leren Het tegendeel is allang bewezen!!
Op de nieuws zenders moet veel meer dialect gesproken worden nu gaat ons
mooie dialect langzaam maar zeker verloren neem een voorbeeld aan Friesland
Wij wonen in Limburg en we hebben ons eigen dialect waar we heel trots op zijn en
dat mag ook blijken uit de carnavalsliedjes
Wij zijn Limburgers en geen Hollanders
Zopgezocht erg jammer dat t dialect er uit aan `t gaan is
`t Hoort bij de streek!!!
Dialect geldt voor de regionale carnavalsmuziek. Daarnaast is er ook een markt
voor in het Nederlands gezongen 'nationale' carnavalsmuziek. Dit kan beide goed
naast elkaar bestaan.
Geeft veel meer sfeer in het dialect
Het liefste wel in het dialect, maar in het Nederlands kan ook mooi zijn.
Als de tekst niet te verstaan is heeft dat weinig zin .Soms denk ik doen er ook
'PRUSE ' mee , maar alles heeft zijn voor en tegen .
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Er zijn in het verleden ook prachtige carnavalsnummers uitgekomen die in het ABN
zijn gezongen. Ook heel mooi voor degenen die geen carnaval vieren. Voor de
echte carnavalsvierders kan ik me voorstellen dat zij de voorkeur geven aan
dialectnummers.
Hier in de buurt wel, maar bv. `bij ons staat op de keukendeur` is ook heel leuk.
Ligt helemaal aan het liedje, soms klinkt dialect beter en soms abn
Maakt niet uit, als het maar geen domme stampmuziek is.
Niet alleen de mensen met een dialect vieren carnaval. Het is geen feest voor
mensen met een dialect maar voor alle mensen. Het gaat er om dat het een goed
nummer is, de taal maakt daarbij niet uit.
Door de veelheid van dialecten zijn ze vaak niet te verstaan of te volgen voor nietdialect sprekers.
Carnaval dat kunnen ze alleen in rio braziel



Geen mening. Kan het sowieso niet verstaan en het interesseert me niet.
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