
Artiest zingt kneitervals

Commentator praat 

zoveel dat je mist wat de 

presentator zegt

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Een artiest zingt in zijn 

moedertaal

Opvulact is beter dan de 

deelnemers

Show is beter dan de 

zanger
Referentie naar Abba

Politiek gemotiveerd 

liedje 
Flirten met de camera

Televoting wordt voor de 

duizendste keer uitgelegd

Reclamefilmpje over het 

volgende land

Commentator maakt een 

misplaatste grap
Referentie naar vorig jaar

De visuals zijn beter dan 

de artiest

Presentator zegt iets in 

zijn/haar eigen taal

Liedje lijkt op de winnaar 

van de laatste editie

"Dit is een typisch 

songfestivalliedje"
Zweedse vlag in publek Vlecht in het haar

Dragqueen op het 

podium

Een van de artiesten 

begint te huilen

Presentator steelt de 

show

Er wordt iets verteld over 

een eerdere winnaar

Artiest maakt een hartje 

met z'n vingers naar de 

camera
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Iemand in je omgeving 

zegt: “Kijk jij het 

Songfestival?”

Dragqueen op het 

podium

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Een artiest zingt in zijn 

moedertaal

Presentator maakt een 

slechte grap, maar 

niemand lacht

Show is beter dan de 

zanger
Referentie naar Abba

Powerballad in een 

baljurk
Kusje in de camera

Vuurwerk in de act

Artiest komt weg  met 

valszingen door zijn/haar 

goddelijke uiterlijk

Commentator maakt een 

misplaatste grap

Achtergrondverhaal over 

een liedje dat een 

politieke rel veroorzaakte

De visuals zijn beter dan 

de artiest

De windmachine staat 

iets te hard aan

Act komt in traditionele 

kleding uit het land het 

podium op

Artiest doet voor de 

zoveelste keer mee

Artiesten die te weinig 

kleding aanhebben om te 

verhullen dat ze niet 

kunnen zingen

Vlecht in het haar

Bij de puntentelling kijkt 

deelnemer in de camera 

en maakt het hartje 

tussen duimen en 

wijsvingers

Presentatoren praten 

synchroon

10 liter haarlak op een 

hoofd

Er wordt iets verteld over 

een eerdere winnaar
Vuur op het podium
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Artiest zingt kneitervals

Commentator praat 

zoveel dat je mist wat de 

presentator zegt

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Een artiest zingt in zijn 

moedertaal

Presentator maakt een 

slechte grap, maar 

niemand lacht

Show is beter dan de 

zanger
Referentie naar Abba

Politiek gemotiveerd 

liedje 
Kusje in de camera

Televoting wordt voor de 

duizendste keer uitgelegd

Artiest komt weg  met 

valszingen door zijn/haar 

goddelijke uiterlijk

Commentator maakt een 

misplaatste grap

Achtergrondverhaal over 

een liedje dat een 

politieke rel veroorzaakte

Liedje is slaapverwekkend

Presentator zegt iets in 

zijn/haar eigen taal

Act komt in traditionele 

kleding uit het land het 

podium op

"Dit is een typisch 

songfestivalliedje"

Artiesten die te weinig 

kleding aanhebben om te 

verhullen dat ze niet 

kunnen zingen

Vlecht in het haar

Bij de puntentelling kijkt 

deelnemer in de camera 

en maakt het hartje 

tussen duimen en 

wijsvingers

Presentatoren praten 

synchroon

10 liter haarlak op een 

hoofd

Er wordt iets verteld over 

een eerdere winnaar

Opvulact is beter dan de 

deelnemers

www.volmaakt-onvolmaakt.nl

http://www.volmaakt-onvolmaakt.nl/
http://www.volmaakt-onvolmaakt.nl/
http://www.volmaakt-onvolmaakt.nl/


Iemand in je omgeving 

zegt: “Kijk jij het 

Songfestival?”

Dragqueen op het 

podium

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Een artiest zingt in zijn 

moedertaal

Presentator maakt een 

slechte grap, maar 

niemand lacht

“Hier snap ik dus he-le-

maal niks van!”
Artiest zingt kneitervals

Powerballad in een 

baljurk
Kusje in de camera

Er is een alto act

Artiest komt weg  met 

valszingen door zijn/haar 

goddelijke uiterlijk

“Dit gaat hem zeker niet 

worden.”

Achtergrondverhaal over 

een liedje dat een 

politieke rel veroorzaakte

De visuals zijn beter dan 

de artiest

De windmachine staat 

iets te hard aan

Act komt in traditionele 

kleding uit het land het 

podium op

Artiest doet voor de 

zoveelste keer mee

Artiesten die te weinig 

kleding aanhebben om te 

verhullen dat ze niet 

kunnen zingen

Op het podium wordt een 

kledingstuk uitgetrokken

Bij de puntentelling kijkt 

deelnemer in de camera 

en maakt het hartje 

tussen duimen en 

wijsvingers

“Dit is een typisch 

songfestival liedje.”

10 liter haarlak op een 

hoofd

Er wordt iets verteld over 

een eerdere winnaar
Vuur op het podium
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Artiest zingt kneitervals

Commentator praat 

zoveel dat je mist wat de 

presentator zegt

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Rockact

Opvulact is beter dan de 

deelnemers

Show is beter dan de 

zanger
Referentie naar Abba

Politiek gemotiveerd 

liedje 
Flirten met de camera

Televoting wordt voor de 

duizendste keer uitgelegd

Artiest staat op blote 

voeten

Commentator maakt een 

misplaatste grap
Referentie naar vorig jaar Spaanse vlag in publiek

Man met zonnebril op het 

podium

Liedje lijkt op de winnaar 

van de laatste editie

"Dit is een typisch 

songfestivalliedje"

Drie zangeressen dragen 

samen stof voor 1 jurk
Vlecht in het haar

Dragqueen op het 

podium

Een van de artiesten 

begint te huilen

Presentator steelt de 

show
Dramatische pauze

Artiest maakt een hartje 

met z'n vingers naar de 

camera
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Artiest zingt kneitervals

Commentator praat 

zoveel dat je mist wat de 

presentator zegt

Artiest knipoogt in de 

camera

12 punten worden 

toegekend aan het 

buurland

Rockact

Opvulact is beter dan de 

deelnemers

Show is beter dan de 

zanger
Referentie naar Abba

Politiek gemotiveerd 

liedje 
Flirten met de camera

Televoting wordt voor de 

duizendste keer uitgelegd

Artiest staat op blote 

voeten

Commentator maakt een 

misplaatste grap
Referentie naar vorig jaar Spaanse vlag in publiek

Fout in de choreografie
Liedje lijkt op de winnaar 

van de laatste editie
Blote mannenborst

Drie zangeressen dragen 

samen stof voor 1 jurk
"Kijk jij het songfestival?"

Dragqueen op het 

podium

Een van de artiesten 

begint te huilen

Presentator steelt de 

show
Dramatische pauze

Artiest maakt een hartje 

met z'n vingers naar de 

camera
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