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BEOORDELINGSCRITERIA JURERING LAMPIONOPTOCHT 2019
B- GROEPEN (individuele deelnemers en groepen tot maximaal 9 personen)
1. VERLICHTING.

Hierbĳ wordt gekeken naar de lampions en de overige verlichting die wordt gebruikt op het voertuig en door de
mensen die eventueel meelopen. De beoordeling vindt plaats op basis van twee punten, te weten:
A. DE HOEVEELHEID LAMPIONS.
De optocht is een lampionoptocht, dus is het de bedoeling dat er voor het licht zoveel mogelĳk gewerkt wordt
met lampions. De hoeveelheid lampions moet in overeenstemming zĳn met het gekozen onderwerp van de
presentatie.
B. DE AFWERKING VAN DE LAMPIONS.
Meestal worden de lampions door de kinderen of door de bouwers van het voertuig zelf gemaakt. Afwerking is
belangrĳk
Maximale score op dit onderdeel: 30 punten.

2. DE UITVOERING VAN HET VOERTUIG.

Hierbĳ wordt gekeken naar de vormgeving en de afwerking van het voertuig. De beoordeling op basis van twee
punten.
A. DE VORMGEVING VAN HET ONDERWERP.
Hoe wordt het gekozen onderwerp door de bouwers omgezet in de vormgeving van het voertuig.
B. AFWERKING.
Hierbĳ wordt gelet op de afwerking van het voertuig als geheel.
Maximale score op dit onderdeel: 25 punten.

3. FIGURATIE.

Onder ﬁguratie verstaan we alle mensen die onderdeel zĳn van de presentatie. Er zĳn twee punten voor de
beoordeling.
A. DE KLEDING VAN DE FIGURANTEN.
Bĳ dit punt wordt alleen gekeken naar de kostuums van de ﬁguranten.
B. GEBRUIK VAN MASKERS EN SCHMINK.
Er wordt bĳ de beoordeling op gelet dat de schmink zorgvuldig, duidelĳk en in overeenstemming met het
onderwerp is aangebracht.
Maximale score op dit onderdeel: 25 punten.

4. ORIGINALITEIT.

Hierbĳ wordt gekeken of de makers er in geslaagd zĳn om een origineel voertuig te maken.
Omdat dit onderdeel slechts uit één punt bestaat zĳn er meer punten te verdienen dan bĳ de vorige onderdelen.
De maximale score op dit onderdeel: 20 punten.
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