Carnaval.
Algemene informatie:
Een keer per jaar vieren de mensen carnaval.
Afhankelijk van wanneer het Pasen is.
Carnaval valt meestel rond 40 dagen voor dit christelijke feest.
Carnaval is een heel oud feest; eigenlijk is het een lentefeest.
De meeste mensen worden vrolijk omdat het weer steeds zonniger wordt.
Het woord carnaval komt van “Carrus Navalis”.
Dat betekent “Scheepswagen”, een boot op wielen.
In veel landen werd die gebruikt in optochten. En dat gebeurt nu nog.
Veel wagens in de optocht van nu hebben de vorm van een boot.
Ook wordt verteld dat carnaval te maken heeft met de vastentijd.
Een tijd waarin vroeger de mensen minder mochten eten ( geen vlees) en drinken. Kinderen
hadden toen allemaal een snoeptrommeltje waarin ze vanaf carnaval tot Pasen hun
gekregen snoep bewaarden. Met Pasen mocht er dan weer gesnoept worden.
Het getal 11.
Het carnavalsseizoen begint al op 11 november of rond deze datum.
De mensen noemen het getal 11 ook wel het ‘gekkengetal’.
November is de 11de maand en carnaval wordt dus ook wel eens het ‘gekkenfeest’ genoemd.
Het wordt het meest gevierd in Limburg en Noord Brabant.
Op de 11de van de 11de wordt elk jaar een prins gekozen. Daarnaast heeft de prins een
adjudant die hem overal bij helpt. Ook voor de jeugd is er een eigen jeugdprins en adjudant.
De prins is tijdens carnaval even een soort burgemeester; de baas van de stad.
Hij regeert dan 4 dagen lang.
De andere mensen rond de prins heten de Raad van Elf.
Tevens zijn er vaak dansmeisjes van de partij. Deze worden dan dansmariekes of dansgarde
genoemd.
Om de gezelligheid nog meer te verhogen hoor je altijd muziek van de dweilkapellen . Deze
maken overal vrolijke muziek.
Carnaval wordt vaak in elke stad of dorp georganiseerd door heel veel vrijwilligers die voor
alle feesten verantwoordelijk zijn.
De mensen kunnen dan zelf besluiten waar en hoe zij carnaval vieren.

