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SON GFE STI VAL 2021
Scandinavisc

h land wint 
zanger 
knipoogt hoedje "are you 

ready..." boyband 

ballonnen nepwoorde
n hotpants

man met 
staartje/ 

knotje 

technische 
storing 

iets tegelijk 
zeggen acrobatiek glitters flirten met 

de camera water 

regenboog
toeristische 
promo over 

gastland

religieuze 
symboliek

gimmick met 
instrumenten 

wenkbrauwen 
 met eigen 

leven 

crop top
deelnemer 
is afwezig 
ivm corona

grapje over 
actualiteit 

volledige 
band 

presentatoren 
 doen 

gemaakt 
spontaan 

SON GFE STI VAL 2021
bejaarden/ 
kinderen 

op podium 
glitter a capella modulatie 

fontein 
(water of 

vuur)

rookmachine 

overdadige 
complimenten 
bij het uitdelen 

van punten 

windmachine hoedje land buiten 
Europa 

manische 
deelnemers 
 backstage 

leren broek grapje over 
actualiteit 

gender-
bending vals 

gimmick met 
instrumenten blote voeten 

suggestieve 
 heup-

bewegingen 

over 
gevoelige 

muziek heen 
praten

zoenen op 
het podium

wardrobe 
malfunction 

zingen met 
ogen dicht 

folklore/ 
boerenleve

n 
glitter

man met 
staartje/ 

knotje 
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SON GFE STI VAL 2021
feeëriek 
meisje

"are you 
ready..." 

artiest 
straalt 

tegenzin uit 
lame dansje 

deelnemer 
is afwezig 
ivm corona

wardrobe 
malfunction vuur(werk) zwoele blik 

in camera

overdadige 
complimenten 
bij het uitdelen 

van punten 

bloemen

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

wonderlijk 
gezichtshaar

nepwoorde
n 

Griekenland & 
Cyprus geven 

elkaar 12 
punten 

vals grapje over 
actualiteit 

lijkt op 
bestaand 
nummer 

kerkklokken gezeur over 
puntentelling 

bizarre 
medley van 
muziekstijlen 

outfit-
transformatie 

SON GFE STI VAL 2021
lame dansje bloemen eurodance 

Oost-
Europees 
land wint 

technische 
storing 

geoliede 
man-

cleavage 

choreografi
e mislukt 

outfits die 
licht geven 

outfit-
transformatie 

iemand 
speelt nep op 

een 
instrument 

fontein 
(water of 

vuur)

bizarre 
medley van 
muziekstijlen 

kapsel 
trotseert 

zwaartekracht

suggestieve 
 heup-

bewegingen 

gecoördi-
neerde 
outfits

volledige 
band 

zoenen op 
het podium

man met 
lesbisch 
kapsel 

glitter ballerina 
(m/v) 

decor- 
transformatie 

artiest 
straalt 

tegenzin uit 

grapje over 
actualiteit snor 

Oost-
Europese act 

met weinig 
kleren aan 
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SON GFE STI VAL 2021
bloemen-

kroon maskers metal/ 
hardrock

wind- of 
rookmachine 

grapje over 
actualiteit 

hotpants klassiek 
instrument 

gesynchro-
niseerd 
zwaaien 

toeristische 
promo over 

gastland

presentatoren 
 doen 

gemaakt 
spontaan 

voormalig 
Joegoslavië 
geeft elkaar 

punten

fontein 
(water of 

vuur)

gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

gender-
bending 

puntengevers 
rekken te lang 

water vuurwerk gebroken 
Engels glitter blote voeten 

presentator 
wisselt van 

outfit

gecoördi-
neerde 
outfits

klassieke 
zang vals 

artiest 
straalt 

tegenzin uit 

SON GFE STI VAL 2021
hijgerig 
zingen 

blik als een 
bang konijn 

choreografi
e mislukt 

manische 
deelnemers 
 backstage 

klassiek 
instrument

overdadige 
complimenten 
bij het uitdelen 

van punten 

wenkbrauwen 
 met eigen 

leven 

presentator 
wisselt van 

outfit

voormalig 
Joegoslavië 
geeft elkaar 

punten

rappen 

eurodance 

verwijzing 
naar 

eerder 
songfestival

grapje over 
actualiteit 

fontein 
(water of 

vuur)

flirten met 
de camera

kapsel 
trotseert 

zwaartekracht

klassieke 
zang 

raar 
iemand in 

publiek 

commentator 
zeikt nummer 

af 
snor 

insinuaties 
over 

geaardheid 
glitter politiek 

statement

bizarre 
medley van 
muziekstijlen 

zingen met 
ogen dicht 
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SON GFE STI VAL 2021
eurodance 

deelnemer 
is afwezig 
ivm corona

strippers land buiten 
Europa 

iemand 
speelt nep op 

een 
instrument 

decor- 
transformatie vuur(werk) vals mannen-

sieraad crop top

Scandinavisc
h land wint 

lijkt op 
bestaand 
nummer 

gezeur over 
puntentelling maskers zingen met 

ogen dicht 

zwoele blik 
in camera

volledige 
band 

ballerina 
(m/v) 

religieuze 
symboliek

gesynchro-
niseerd 
zwaaien 

bloemen-
kroon 

grapje over 
actualiteit 

gimmick met 
vlag/kleuren 
van het land 

manisch blije 
instrumentalis

t 

man met 
heftige 
makeup 

SON GFE STI VAL 2021
iets tegelijk 

zeggen 
meeklappend 

publiek modulatie zingen met 
ogen dicht vuur 

gender-
bending rappen acrobatiek 

'hallo' in de 
taal van het 

gastland 

grapje over 
actualiteit 

rook- of 
windmachine glitter

man met 
lesbisch 
kapsel 

politiek 
statement 

zanger 
knipoogt 

gebroken 
Engels 

zangeres 
wordt 

opgetild 

land buiten 
Europa 

choreografi
e mislukt 

religieuze 
symboliek

raar 
iemand in 

publiek 

hijgerig 
zingen 

onderkoelde 
puntengever blote voeten

insinuaties 
over 

geaardheid 
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SON GFE STI VAL 2021
man met 
staartje/ 

knotje 

gebroken 
Engels

hijgerig 
zingen 

raar 
iemand in 

publiek 
strippers 

grapje over 
actualiteit lame dansje leren broek modulatie blik als een 

bang konijn 

cape
presentatoren 

 doen 
gemaakt 
spontaan 

puntengevers 
rekken te lang

wonderlijk 
gezichtshaar

folklore/ 
boerenleve

n 
verwijzing 

naar 
eerder 

songfestival

zanger 
knipoogt 

zoenen op 
het podium

onderkoelde 
puntengever regenboog

manisch blije 
instrumentalis

t 

presentator 
wisselt van 

outfit

metal/ 
hardrock

nepwoorde
n rookmachine 

SON GFE STI VAL 2021
commentator 
zeikt nummer 

af 

folklore/ 
boerenleve

n 

blik als een 
bang konijn 

Oost-
Europees 
land wint 

ballerina 
(m/v) 

man met 
heftige 
makeup 

Griekenland & 
Cyprus geven 

elkaar 12 
punten 

puntengevers 
rekken te lang acrobatiek feeëriek 

meisje

"are you 
ready..." 

technische 
storing a capella 

'hallo' in de 
taal van het 

gastland 

suggestieve 
 heup-

bewegingen 
geoliede 

man-
cleavage 

water 
in je eentje 

meerstemmig 
zingen 

klassieke 
zang boyband 

geen 
sokken regenboog

manische 
deelnemers 
 backstage 

zangeres 
wordt 

opgetild

grapje over 
actualiteit 




