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gimmicks met 
instrumenten blote voeten 

suggestieve 
heupbewegi 

ngen 

technische 
storing 

Lady Gaga-
jurk 

wardrobe 
malfunction 

zingen met 
ogen dicht 

folklore en 
boerenleven strippers man met 

staartje 

rookmachine 
overdadige 

complimenten bij 
het uitdelen van 

punten 

windmachine panfluiten 
landen die niet 

in Europa 
liggen 

manische 
deelnemers 
backstage 

leren broek "are you 
ready..." 

gender-
bending vals 

SON GFE STI VAL 2015
ouden van 

dagen glitter-bikini a capella modulatie 
Gangnam 
Style-type 

dans 

Oost-
Europees 
land wint 

eurodance Lady Gaga-
jurk 

gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

wenkbrauwen 
met eigen 

leven 
zangeres 

wordt 
opgetild 

Oost-Europese 
act met weinig 

kleren aan 

grapje over 
actualiteit 

live spelende 
(volledige) 

band 

presentatoren 
doen gemaakt 

spontaan 

hijgerig 
zingen nepwoorden bakkebaarden man met 

staartje 
technische 

storing 

glitter-bikini acrobatiek a capella flirten met 
de camera water 

SON GFE STI VAL 2015
Scandinavisch 

land wint 
zanger 

knipoogt panfluiten "are you 
ready..." boyband 
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live spelende 
(volledige) 

band 

Lady Gaga-
jurk 

man met 
lesbisch 
kapsel 

glitter-bikini fantoom-
strijkers 

tweeling handkus in 
de camera vals snor 

Oost-Europese act 
met weinig kleren 

aan 

geoliede man-
cleavage 

choreografie 
mislukt 

outfits die 
licht geven 

jurk-
transformatie 

iemand speelt 
nep op een 
instrument 

Gangnam 
Style-type 

dans 

bizarre medley 
van 

muziekstijlen 
excuusneger 

suggestieve 
heup-

bewegingen 

gecoo ̈rdi-
neerde 
outfits 

SON GFE STI VAL 2015
elektronisch 
verdraaide 

stem 
bloemenkroon eurodance 

Oost-
Europees 
land wint 

technische 
storing 

bakkebaarden nepwoorden 
Griekenland - 
Cyprus 12 

punten 
vals 

in je eentje 
meerstemmig 

zingen 
lijkt op 

bestaand 
nummer 

Lady Gaga-
jurk 

gezeur over 
puntentelling 

bizarre medley 
van 

muziekstijlen 

jurk-
transformatie 

wardrobe 
malfunction vuur pruik 

overdadige 
complimenten bij 
het uitdelen van 

punten 

ouden van 
dagen 

rappen leren broek a capella acrobatiek 
gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

SON GFE STI VAL 2015
feeërieke 
meisjes 

"are you 
ready..." 

handkus in 
de camera 

elektronisch 
verdraaide 

stem 

outfits die 
licht geven 
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anti-zwaarte 
krachtkapsel 

iemand 
struikelt 

raar iemand 
in publiek 

commentator 
zeikt nummer 

af 
strippers 

insinuaties 
over 

geaardheid 
glitter-bikini Scandinavisch 

land wint 

bizarre medley 
van 

muziekstijlen 

zingen met 
ogen dicht 

overdadige 
complimenten bij 
het uitdelen van 

punten 

wenkbrauwen 
met eigen 

leven 

presentatrice 
draagt 3 

verschillende 
jurken 

voormalig 
Joegoslavië geeft 

elkaar punten 
rappen 

eurodance random 
dubstep nepwoorden 

Gangnam 
Style-type 

dans 

live spelende 
(volledige) 

band 

SON GFE STI VAL 2015
hijgerig 
zingen 

kijken als een 
bang konijn 

choreografie 
mislukt 

manische 
deelnemers 
backstage 

excuusneger 

water vuurwerk fontein 
casual racisme 

bij 
thuispubliek 

blote voeten 

presentatrice 
draagt 3 

verschillende 
jurken 

gecoördi-
neerde 
outfits 

iemand 
struikelt vals handkus in 

de camera 

hijgerig 
zingen 

een klassiek 
instrument 

gesynchro-
niseerd 
zwaaien 

eurodance 
presentatoren 
doen gemaakt 

spontaan 
voormalig 

Joegoslavië geeft 
elkaar punten 

iets te blije 
drummer 

gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

genderbend 
ing 

puntengevers 
rekken te lang 

SON GFE STI VAL 2015
bloemenkroon maskers pruik windmachine 

insinuaties 
over 

geaardheid 
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gebroken 
Engels 

zangeres 
wordt 

opgetild 

landen die niet 
in Europa 

liggen 

choreografie 
mislukt 

bloemenkroon 

raar iemand 
in publiek 

hijgerig 
zingen 

Lady Gaga-
jurk 

plastische 
chirurgie 

insinuaties 
over 

geaardheid 

gender-
bending rappen acrobatiek 

'hallo' in de 
taal van het 

gastland 

casual racisme 
bij 

thuispubliek 

rookmachine windmachine 
man met 
lesbisch 
kapsel 

emo zanger 
knipoogt 

SON GFE STI VAL 2015
iets tegelijk 

zeggen 

allemaal 
dezelfde 
kleren 

modulatie zingen met 
ogen dicht vuur 

pruik 
live spelende 
(volledige) 

band 

fantoom-
strijkers 

Oost-Europese 
act met weinig 

kleren aan 

gesynchron 
iseerd 

zwaaien 

bloemenkroon 
casual racisme 

bij 
thuispubliek 

gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

iets te blije 
toetsenist 

bakkebaarden 

tweeling vuurwerk vals "are you 
ready..." 

zangeres 
wordt 

opgetild 

Scandinavisch 
land wint 

lijkt op 
bestaand 
nummer 

hologram/ 
video-

effecten 
maskers zingen met 

ogen dicht 

SON GFE STI VAL 2015
eurodance vuur strippers 

landen die niet 
in Europa 

liggen 

iemand speelt 
nep op een 
instrument 
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geoliede man-
cleavage water 

in je eentje 
meerstemmig 

zingen 

iemand 
struikelt boyband 

iets te blije 
drummer rappen 

manische 
deelnemers 
backstage 

zingen met 
ogen dicht 

choreografie 
mislukt 

mannen met 
heftige 
makeup 

Griekenland - 
Cyprus 12 

punten 

zanger 
knipoogt acrobatiek feeërieke 

meisjes 

"are you 
ready..." 

technische 
storing a capella 

'hallo' in de 
taal van het 

gastland 

suggestieve 
heup-

bewegingen 

SON GFE STI VAL 2015
commentator 
zeikt nummer 

af 

folklore en 
boerenleven 

kijken als een 
bang konijn 

Oost-
Europees 
land wint 

fantoom-
strijkers 

presentator 
en nep-flirten 

zanger 
knipoogt 

Lady Gaga-
jurk tweeling 

live spelende 
(volledige) 

band 

iets te blije 
drummer 

presentatrice 
draagt 3 

verschillende 
jurken 

casual racisme 
bij 

thuispubliek 
nepwoorden rookmachine 

grapje over 
actualiteit 

elektronisch 
verdraaide 

stem 
leren broek modulatie kijken als een 

bang konijn 

a capella 
presentatoren 
doen gemaakt 

spontaan 
rappen bakkebaarden folklore en 

boerenleven 

SON GFE STI VAL 2015
man met 
staartje 

Gangnam 
Style-type 

dans 

hijgerig 
zingen 

raar iemand 
in publiek strippers 


