
Suppentag Huttwil 20.01.2018 
Am Morge am 8ti Schminke isch agseit gsi. Töu vo üs so vorhär ar Fasnachtsvereinigung go häufe ufstöue 

und du spöter abglöst wordä. 

Dr Haspi isch wider hei, dä isch gar nid fit gsi. Pädu u i si fürne id Landi gos z Trinke. 

Gemäss Lies isch jo das nid viu gsi. Mhm� Schwein gha hets im Kombi, Platz gha. :-P 

När simer uf Huttu ufe Stadthusplatz wo dr Suppetag het statt gfungä. 

Mir hei aues fertig igrichtet. Speziell isch das Johr s Chinderschminkä gsi, da mir das Johr jo üses 33 Johr 

Jubiläum fiirä. 

Es si du doch es paar Kidis cho d Backe häre ha.  S Särli wo spöter isch cho, heimer du so ou no grad 

chönne schminke. Isch auso no praktisch gsi grad. 

Mir he 2 Uftritte gha am Suppetag. 1nä am 11fi und eine am 1. 

Dr 1. Block isch für zum afoh äuä no grad e chli töif gsi. :-P Het sich aber du när doch no zum super Uftritt 

gwandt. 

Dr. 2. Block isch du när super gange. D Bsuecher hei freud gha und mir natürlich ou.  

D Hüzegugger vo Zäu si du när o no itroffe und hei üs musikalisch ou no ungerhaute. 

 

Wärhend em ganze Alass het me sich chönne mitere feine Gärstesupper (mit oder ohni Wurstredärli) 

chönne verpflegä. Ou Getränk si diversi abote worde. Nid z letscht die feine säubergmachte Vanille-

Cornets.  

 

Wo du d Suppe langsam usgange isch heimer afo zämeruumä. Nach däm isch für üs aber no nid fertig gsi. 

Mir si du när mitem Büsli no witer uf Willisau. Danke Michu fürs fahrä! 
 

Güsser-Event Willisau 20.01.2018 
Üse Fahrer dr Michu het üs aui heile uf Willisau brocht. Z Willisau acho heimer d Instrumänt usgläde und 

deponiert.  

D Präsidentin und d Spiufüehrerä he as Apéro chönne und mir angere hei dusse afe öppis drunkä.  

Id Haue hetme no nid chönne wägem Apéro. Isch aber nid lang gangä und do hei die erschte Guggene afo 

spilä uf dr Ussebühni. Mir hei dert gfeschtet und üse Uftritt dusse isch am 19:00 gsi. Der hei mir 2 Lieder 

und 1 Schlag dörfe spilä, die angere Guggene übrigens ou.  

Es isch nid so schön Wätter gsi. Es het gschiffet wie us Chüblä. Zum Glück isch d Ussebühni mitemne Zäut 

chli überdacht gsi. 

 

Nachem 1. churze Uftritt heimer chönne go ässe fassä. Ghackets u Hörnli, was süsch? Guet besser aus 

Wienerli und Brot. :-P 

Ir haue hets verschideni Theme-Bars gha und e DJ. I cha dert drüber aber gar nid so vüu säge, da ig 

ussertg für zum ässe gar nid bi dert inne gsi. Do müesster die Junger froge wies dert isch gsi.  

 

Dr 2. Uftritt heimer du när am 23:00 Uhr gha. Es isch chli ä länge Tag gsi und i ha ause bau nüm möge. 

Mir si id Kafi-Stube go warte bis mir üse nöchscht Uftritt hei gha. I bi so kaputt gsi, dasi dert gloub öppe 

45min. e Nuck ha gno. Das het aber huere guet do und dr Uftritt het chönne startä. 

Dasmou heimer e ganze Block dörfä spile. Auso 15 min.  �ohni Joker�. 

Isch ause e Cheibe guete Uftritt gsi trotz strömendem Räge. Mir hei es paar Zueschouer gha wo freiechli 

gfänet hei. Schad hei d Verastauter glichzytig wie mir dinne ou grad gspüut aber nu. Es het glich Spass 

gmacht. Nachem Uftritt simer go verlade und churz durfabä hei. Es isch e asträngende Tag gsi aber schön. 
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