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Juryformulier  

 
Jurylid ______________________ 
 
 
 
 
Categorie 

Bands 

  
  

Podiumpresentatie 
en uitstraling 

    

Strakheid en 
Samenspel 

    

Composities 
    

Techniek 
Muzikanten 

    

Zang en Grunt 
    

Ambitie 
    

Buddylijst 
    

Over-all indruk 
 
 

   

Totaal 
    

 
Toelichting: 
 

 Per categorie worden er 3, 2, of 1 punten aan een band gegeven. 
 De beste band in een categorie krijgt er 3 de één na beste 2 en de rest  1 
 Per categorie, bijvoorbeeld ‘Podiumpresentatie en uitstraling’ kunnen de 3 en 2 dus 

maar één keer voorkomen. 
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Tips & Tops 
 
Band:  .................... 
 
Tips:  ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
Tops ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 
Band:  .................... 
 
Tips:  ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
Tops  

………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 
Band:  .................... 
 
Tips:  ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
Tops ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 
Band:  .................... 
 
Tips:  ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
Tops ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
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Toelichting 
 
De bovenste 5 en categorieën zijn als vanouds en behoeven geen toelichting. 
 
Omdat we er stiekem vanuit gaan dat de Nederlandse winnaar ook op Wacken gaat winnen 
zouden we het jammer vinden als de band de hiermee verworven roem en mogelijkheden 
onvoldoende kan benutten.   
 
Vandaar de categorie: 
 

Ambitie 
 
Hier word gekken naar: 

 Heeft de band een digitaal domein met biografie en valt er muziek te luisteren. 
 Heeft  de band een logo 
 Is de band actief op de sociaal media. 
 Heeft de band deze avond gepromoot. 
 Heeft de band een backdrop of ander vorm van podium aankleding 
 Heeft de band een beknopte technische rider met de juiste info  
(vanaf de halve finales word de Technische Rider vooraf inhoudelijk beoordeeld) 

 

Buddylijst 
 
Vanuit Wacken word er al jaren met een Buddylijst gewerkt. 
Het aantal Buddies dat werkelijk op de lijst als present kan worden afgevink telt dan mee in 
de beoordeling.  
 

Over-all indruk 
 
Is het geheel meer dan de som der delen en heeft de band potentie om op Wacken te winnen? 

   


