De Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland
Neugt oet veur den 53e Dialectdag op zaoterdag 28 oktober 2017
Locatie: Gaststätte „Höstenpumpe“
Marktplatz 1, D – 48683 Ahaus-Wüllen
Anvang 10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur.
Deelname an het ochtendprogramma en de meddagexcursie is gratis, kosten veur de lunch
en bi-jbeheurende drankjes bunt € 12,50.
Anmelden bi-j Diana Abbink, abbinkdiana@gmail.com of tel. 06-12 02 53 84
Thema: „Die verkehrte Welt“ ofwal de umgekeerde wald
Mundus inversus/Mundus perversus. De Romeinen kennen al een soort van Carnaval,
feestdage ter ere van de God Saturnus, waorbi-j ze de wald op zien kop zatten.
Terechtstellingen worden oet esteld, slaven en eure meisters wisselen van rolle en helen
met mekaere het feest waorbi-j ze allemaole vri-joet mochten spraeken. In de
middeleeuwen wazzen der de zogenaamde Narrenfeesten. Leger geplaatste geestelijken
nammen rang en privileges ovver van de hogere geestelijkheid. Karkelijke gebroeken
wodden eparodieerd. De bestaonde orde wodden belachelijk emaakt, het varken slachten
den slager, de haze schot den jager, den dader wodden het slachtoffer…en as toppunt:
vrouwleu nammen de macht! Natuurlijk allene zo lange as het feest was.
Carnaval is ok vandage nog het feest umme de zinnen te verzetten, effen den zwaoren druk
van het dagelijks laeven te vergaeten met humor en satire. En bienao altijd gebeurt dat in de
taal van het „gewone volk“, de streektaal, de moderspraoke.
An het programma warkt onder meer met: de Heimatverein Wüllen, een buutreedner en
dansgroep van de Wüllener Carnavalsvereniging , Ferry Broshuis oet Grolle e.a. Nao de
middag organiseert de Heimatverein een rondleiding deur Wüllen veur belangstellenden.
Umme ca. 15.00 uur is het af elopen. Het volledige programma steet eerdaags op de website
van de Dialectkring.
De Dialectdag wodt organiseert in samenwarking met
-

Dialectkring Achterhook en Liemers
Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V.,
Kult Westmünsterland
Kreisheimatpflege Borken

Bijzondere metwarking van Karnevalsverein “Klein-Köln” Wüllen 1850 e.V.

