Beoordelingscriteria van de jury voor de optocht van
Turfstekerslaand.
Dit document bevat de richtlijnen waarmee de jury de optocht van Turfstekerslaand beoordeeld.
Voor elke categorie wordt uitleg gegeven over de vijf onderwerpen waarop wordt beoordeeld:
●
●
●
●
●

Het idee
De uitbeelding
De (technische) uitwerking
De actie
Het carnavaleske gehalte

Bij vragen kunt u contact opnemen met de jury via: info@turfstekerslaand.nl.

Categorie: Wagens
Voor alle 5 beoordelingscriteria komt de wagen op de eerste plaats. Indien er ook nog een kapel op
de wagen speelt en/of een loopgroep interactie met het publiek heeft, kan deze meerwaarde
meetellen in de waardering.

Het idee
●
●
●
●

is deze origineel, spitsvondig, humorvol?
is het onderwerp actueel, typisch Kaatsheuvel?
heeft het een carnavaleske gehalte, leutig, imponerend, verrassend reageert het publiek
spontaan met verwondering en een lach?

De uitbeelding
●
●
●
●

klopt de uitbeelding met het idee, het motto?
hoe is de totale vorm, de compositie, de kleur, de kleding, de technische hulpmiddelen?
spelen de figuren op en in de wagen een passende rol?
speelt een eventuele loopgroep een aanvullende rol?

Hierbij nogmaals de aantekening dat de wagen voor de beoordeling op de eerste plaats komt.

De (technische) uitwerking
Alle vervaardigde onderdelen van iedere constructie vallen onder de technische uitwerking.
●

heeft het geheel kwaliteit?

●
●
●
●

hoe is de kwaliteit van de bewegende delen in de vorm van poppen en andere voorwerpen?
hoe is het reliëf van de figuren, hoe zijn de details?
hoe is er met de kleuren omgegaan
is de tractor weggewerkt, past hij bij het totaal?

De actie
●
●
●
●
●
●
●

hoe is de kwaliteit van de bewegende delen in de vorm van poppen of andere carnavaleske
voorwerpen op de wagens?
wordt het publiek erbij betrokken
hoe acteren de deelnemers naar het publiek, naar elkaar en naar voorwerpen toe?
hoe is de actie t.o.v. de muziek, dans, mimiek en gebaren?
kan het publiek een eventuele act goed zien en horen?
wordt de voortgang van de optocht te veel belemmerd? Dan grijpt de optochtcommissie
hierop in en dit kan dit van invloed zijn op de beoordeling. Over de puntenaftrek wordt
besloten door de jury en voorzitter van de optochtcommissie.

Het carnavaleske gehalte
●
●
●

is het geheel leutig en imponerend
zit er een verrassingselement in?
reageert het publiek met een spontane lach?

Categorie: loopgroepen en categorie: individu, paar en trio.
Het idee
●
●

is deze origineel, spitsvondig, humorvol?
is het onderwerp actueel, typisch Kaatsheuvels?

De uitbeelding
●
●
●

klopt de uitbeelding met het idee, met het motto?
hoe is de totale vorm, de kleur, de kleding, de technische hulpmiddelen?
is het een homogeen geheel?

De afwerking
Alle vervaardigde onderdelen vallen onder de (technische) afwerking.
●
●
●
●

is de (aan)kleding verzorgd, heeft het geheel kwaliteit?
is er zorg aan besteed, of is het rommelig en slecht afgewerkt?
hoe is er met de kleuren omgegaan?
hoe zijn de geconstrueerde bouwsels en hulpmiddelen?

De actie
●
●

wordt het publiek erbij betrokken?
hoe acteren de deelnemers naar het publiek, naar elkaar en naar voorwerpen toe

●
●
●
●

hoe is de actie t.o.v. de muziek, dans, mimiek en gebaren?
kan het hele publiek de act goed zien en horen?
hoe is de kwaliteit van de bewegende delen van de bouwsels en hulpmiddelen?
wordt de voortgang van de optocht te veel belemmerd? Dan grijpt de optochtcommissie
hierop in en dit kan dit van invloed zijn op de beoordeling. Over de puntenaftrek wordt
besloten door de jury en voorzitter van de optochtcommissie.

Het carnavaleske gehalte
●
●
●

is het geheel leutig en imponerend?
zit er een verrassingselement in?
reageert het publiek met een spontane lach?

Categorieën
Bij inschrijving moet iedere deelnemer(-ster) opgeven in welke categorie hij/zij wenst deel te nemen.
De optochtcommissie beslist over de uiteindelijke indeling in categorieën.
Algemene opmerking:
In verband met de juiste beoordeling in de diverse categorieën is het noodzakelijk dat iedere
deelnemer zijn categorie duidelijk uitbeeldt of omschrijft in het inschrijfformulier.

Categorie 1: Wagens.
Wagens: niet door mankracht voortbewogen. Waarbij de focus op de wagen ligt.

Categorie 2: Loopgroepen.
Indien binnen de groep gebruik gemaakt wordt van mechanisch voortbewogen voertuigen,
vergelijkbaar met de categorie 1: wagens, kan de groep worden beoordeeld als zijnde te behoren tot
de categorie wagens.

Categorie 3: Individu, paar, trio.
Voor paren en trio’s geldt dat het accent op paar en trio moet blijven liggen. Indien gebruik gemaakt
wordt van mechanisch voortbewogen voertuigen geldt ook voor paren het onder de categorie
“loopgroepen” gestelde.

