
   

Met jullie eigen 
carnavalskraker bij het 

Pieregeblèr in 4 stappen 

Hebben jullie ook altijd al mee willen doen met het Pieregeblèr maar weten jullie niet hoe je dit aanpakt? 
Namens C.V. De Pierewaaiers willen wij als Pieregeblèr commissie jullie graag een stukje op weg helpen. Daarom 
hierbij in het kort wat er komt kijken bij het maken van jullie eigen carnavalskraker!  

Heel veel plezier en succes! 

Stap 1: Muziek uitzoeken 

 Ga op het internet op zoek naar (carnavals/feest/après-ski) muziek 

 Het handigste is als je een lied kiest waar een midi file van bestaat. Een midi file is een digitale en 
muzikale versie van een nummer. Dus zonder zang. Het grote voordeel van een midi file is dat deze 
makkelijk te bewerken is. Je kan dan bijvoorbeeld een extra refrein/ couplet laten toevoegen, de 
muziek op een andere toonhoogte zetten of je nummer carnavalesker laten maken. 

 Om te kijken of er een midi file van jullie favoriete nummer is, kijk je op bijvoorbeeld: 
www.tmfonline.com. Bestaat dit niet, probeer dan eerst een al bestaande karaoke versie te vinden.  
Hier kan echter weinig meer aan aangepast worden door de “producer”. Mochten beide niet 
beschikbaar zijn, kan je het lied alsnog gebruiken voor het Pieregeblèr, maar dan heeft de “producer” 
veel meer werk, dus zal het duurder worden. 

 
Stap 2: Persoon of opname studio zoeken 
Als jullie iemand in de groep hebben heel handig, muzikaal en/of de mogelijkheid heeft om een nummer op te 
nemen kunnen jullie misschien zelf jullie nummer maken/aanpassen. De meeste groepen zoeken echter hulp van 
buiten de groep. Zij schakelen een persoon of opnamen studio in die hen kan helpen met het maken en 
opnemen van hun eigen Pieregeblèr hit. Hierin zijn jullie volledig vrij om deze persoon of studio te kiezen. 
Hieronder een aantal opties welke reeds door andere groepen gebruikt worden en met succes. 
- Mark Boogaers 
- Kees Krijnen media producties 

 
Stap 3: Taken verdelen 
Een eigen carnavalskraker maken gaat niet vanzelf maar onder het motto “vele handen maken licht werk” is het 
fijn en aan te raden dat je de taken goed onderling in de groep verdeeld. Op deze manier is het niet zoveel werk 
als het op het eerste gezicht lijkt. Tevens horen wij vaak van groepen terug dat de voorbereiding samen vaak net 
zo leuk is als het optreden voor een volle zaal zelf! 
Waar moet je aan denken voor het verdelen van de taken: 

 

 Onderwerp 
o Willen jullie het carnavals motto gebruiken? 

o Is er in Moergestel iets gebeurd wat grappig/spannend genoeg is om een lied over te maken? 

o Gebeuren er binnen jullie groep leuke/grappige/etc.etc. zaken waarover een lied gemaakt kan 
worden? 

o Etc. 

http://www.tmfonline.com/


   
 

 Tekst schrijven 
o Houdt het simpel, gebruik pakkende woorden/zinnen welke makkelijk de onthouden zijn. 

Liedjes welke makkelijk mee te zingen zijn, zijn vaak het populairst tijdens carnaval. 

 Wie gaat er zingen? 
o Vinden jullie het spannend om te zingen? Zorg dan de je met 2 of meerdere mensen tegelijk 

zingt. 
o Je kan ook wisselen van zanger(s) tussen de coupletten en refreinen. 
o Maken jullie je zorgen over je zang kunsten? Pieregeblèr is niet het podium van professionele 

zangers en niemand wordt afgerekend op een valse noot hier of daar. 

 Presentatie 
o Hoe ga je de act vormgeven? 

o Ga je een groot decor maken of gebruik je losse attributen om er een mooi geheel van te 
maken? 

o Wat voor kleding ga je aan doen? 

o Willen jullie een intro voor jullie nummer om het onderwerp nog duidelijker te maken? Zo ja, 
in welke vorm? Bijvoorbeeld: live op het podium, een ingesproken tekst met live performance 
op het podium of een filmpje. 

o Let wel op dat de personen die zingen een microfoon vast hebben of voor zich hebben staan 
en dus geen extreem gekke dansjes kunnen uitvoeren tijdens het zingen. Het zou zonde zijn als 
de volledige zang weg valt.  

 
Stap 4: Opnemen in de studio 
Het advies is om dit uiterlijk begin januari op te nemen. Dit omdat het fijn en handig is dat je het lied zelf nog kan 
oefenen en wij als Pieregeblèrcommissie het nummer op tijd nodig hebben voor op de CD. 

 
Goed nieuws!!! 
We willen jullie als nieuwe deelnemer graag tegemoet komen. Kies je er voor om de opname bij Mark Boogaers 
te laten doen dan worden de kosten van de muziek, het bewerken en de opname door ons als C.V. De 
Pierewaaiers eenmalig betaald. 

 
Hebben jullie nog vragen of verdere hulp nodig tijdens het maken van jullie eigen carnavalskraker? 
Dan kun  je contact opnemen met een van de onderstaande personen: 
- Mark Boogaers   markboogaers@telfort.nl  
- Koen Swinkels   koen_swinkels2@hotmail.com  
- Bert van Gansewinkel   bvganzewinkel@gmail.com  
- Stephan van der Aa  stephan.van.der.aa@gmail.com 

 
Schroom niet om deze personen te benaderen. Zij helpen jullie graag verder op weg!  

 
Succes met het maken van jullie eigen carnavalskraker 

 
De Pieregeblèrcommissie: 
Jaap van den Hurk (06-50286611) 
Koen Swinkels (06-13464865) 
Lindsey Burgers (06-38638778) 
pieregebler@gmail.com 
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