Onthaal
Indachtig onze eigen geaarden zeden en gewoonten, willen wij Vastenavond
houden op onze oude Bergse manier, met zijn grappen, humor en voor-dengekhouderij. Een bezoek van Prins Carnaval en zijn “Leutige Ploeg” is voor
verenigingen die van oudsher “de leut” als programmapunt hebben, daarbij
steeds een hoogtepunt. De ouderen, die, door ondervinding geleerd, weten
“wat men doet en niet doet” hebben de verantwoordelijkheid aan de jonge
mensen te leren hoe men Prins Carnaval bij zijn binnenkomst hartelijk
WELKOM heet.
Onthaallied
Wij als Bergenaren verstaan immer de kunst de goede toon te vinden, die
bij een volksfeest past en daarbij hoort het feestelijk aanheffen van het
CARNAVALSLIED bij het inhalen van Zijne Hoogheid. Het is van het grootste
belang deze traditie te handhaven ten bate van de gezonde volksgeest.
Welkomstwoord
Na de vrolijke binnenkomst van Zijne Hoogheid Prins Carnaval zal hem ter
verwelkoming een hartelijk woord worden toegesproken.Het bestuur van de
ontvangende vereniging of organisatie ziet erop toe dat deze TOESPRAAK
smaakvol, geestig en zonder platheid is.
Hoe men omgaat met de Prins
Als Zijne Hoogheid spreekt hangt men aan zijn lippen. Prins Carnaval heeft
U namelijk iets op het HART te drukken.Jongejuffrouwen beneden de leeftijd
van 2 x 11 jaren opgepast! Zorgt dat ge uw eigen hart daarbij niet
verliest! Eer de Prins weer moet doorgaan is er meestal nog even gelegenheid
voor een vrolijke DANS. Vastenavondvierders, past daarbij op dat ge het
prinselijk kostuum, door geen enkel uitheems staatsiekostuum overtroffen,
niet onopzettelijk beschadigt of besmeurt!
Prinselijke Voorzieningen
Zijne Hoogheid Prins Carnaval wenst zich bij zijn RONDGANG langs alle gemaskerde bals van onze stad overal thuis te voelen, als ware hij in zijn
eigen Prinselijke Residentie, verscholen in het Scheld. Derhalve hoort voor
de Prins aanwezig te zijn:
A) Een prinselijk toilet: bij voorkeur bezet met Bergs-blauwe tegeltjes
en voorzien van een met confetti versierde rol toiletpapier.
B) Een deugdelijke microfoon met een correct aangesloten geluidsbox.
C) Een stevige haak of degelijk knaapje voor de mantel van Prins Carnaval.
In voorafgaandelijk overleg met
uitzonderingen worden gemaakt.
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