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Leefste Karnevaliste, 

Bèste Optochdeilnummers, 

Molmuus en Molmuuzinnekes, 

 

Ondanks alle maatregelen zal er dit jaar tóch een optocht plaatsvinden in Klimmen. Niet zoals 

we dat gewend zijn, maar een virtuele versie! 

 

Wat is de bedoeling? Je of jullie kunnen deelnemen aan de optocht door een filmpje te maken 

van jullie creatie. Dat kan een hele carnavalswagen, groep of een einzelgänger zijn. In het 

filmpje laat je zien hoe jij of jullie hadden gedacht deel te nemen aan de Klimmense optocht. 

Uiteindelijk ‘plakken’ we alle filmpjes achter elkaar, zodat we een virtuele versie van de optocht 

van Klimmen krijgen. 

 

Deze 67e carnavalsoptocht wordt dan op carnavalsmaandag 15 februari uitgezonden op diverse 

streamingsdiensten, voorzien van live-commentaar.  

 

En je zult het niet geloven, maar gejureerd zal er ook worden. Na afloop moet er toch wat te 

‘vreigele’ zijn over de gewonnen prijzen. 

 

Praktische info 

- Stuur twee filmpjes van elk maximaal 60 seconden naar 

optocht@kvdemolmuus.nl; 

- In deze filmpjes laat je duidelijk zien wat je/jullie motto is en 

wat je/jullie uitbeelden; 

- De filmpjes mogen gewoon met een telefoon worden 

opgenomen; 

- Stuur je creaties in voor vrijdag 5 februari 2021 naar 

optocht@kvdemolmuus.nl; 

- Na inschrijving ontvang je een bevestiging van deelname; 

- We laten jullie daarna z.s.m. weten hoe laat we de optocht 

gaan uitzenden en hoe we de prijsuitreiking vorm zullen 

geven 

- Houd jullie tijdens het opnemen van het filmpje te allen tijden 

aan de door het RIVM gestelde richtlijnen. 

 

 

Voor vragen kunnen jullie terecht op het hierboven genoemde mailadres. 

Hopelijk hebben we jullie enthousiast gemaakt om er een geweldige 67e optocht van te maken. 

 

Onger het motto: 

D’r welt op d’r kop, Klumme leaf op 

Klumme Alaaf! 

Optochtcommissie K.V. de Molmuus 

Tips voor het maken van 

de filmpjes: 

- Gebruik bij het filmen bij 

voorkeur een zo recent 

mogelijke telefoon 

 

- Film horizontaal 

 

- Gebruik liever niet de selfie-

camera 

 

- Film bij daglicht 

 

- Zorg voor zo min mogelijk 

achtergrondgeluid 

mailto:optocht@kvdemolmuus.nl
mailto:optocht@kvdemolmuus.nl

