
 

 AMATEUR MUSICAL AWARDS GALA 2017 
 

 
Bijlage: Procedure, richtlijnen en tips voor je bedankspeech in geval van winst 

Stel je nou toch voor, je wint een award! 
Natuurlijk studeer je thuis al een kort dankwoord in voor het geval dat je wint. Onder in deze bijlage staan 
ook nog een aantal richtlijnen en tips om je op weg te helpen. 
 
Genomineerde solisten 

Aan het einde van de medley blijven alle genomineerden onstage. De winnaar loopt naar voren en neemt 
zijn/haar prijs in ontvangst  
 
Geselecteerde ‘Award-ophalers’  backstage 

Ben jij aangewezen om voor jouw vereniging de award op te halen in een van de categorieën Beste 
Vormgeving & Toneelbeeld, Musical of Ensemble  dan meld je je 5 minuten voor de geplande uitreiking bij 
de stagemanager stage LEFT. Daar wacht je in de coulissen, de winnaar loopt het podium op om de prijs 
(eventueel met een mede-verenigingslid die uit de zaal komt) in ontvangst te nemen. 
 

Richtlijnen, valkuilen en tips 
Voor het uitreiken, in ontvangst nemen en de bijbehorende speech staat een maximum van  
2 minuten. Dit houdt in dat je speech maximaal 1 minuut mag duren. Na 45 seconden start het orkest met 
spelen om aan te geven dat je af moet ronden. Om te garanderen dat we de planning van de avond rond 
krijgen moeten we hier heel strikt in zijn. We rekenen op jullie begrip én medewerking. 
 
Valkuil 1 

Niets voorbereiden ‘want ik win toch niet of ik improviseer wel iets’. 
Tip: Je hebt maar een minuut, een goede voorbereiding helpt je en geeft je rust en zekerheid op het 
moment dat je daar staat. Op dat geweldige moment wil je niet om woorden verlegen zitten. 
 
Valkuil 2 

Alleen maar namen van mensen opnoemen die je wilt bedanken en er dan toch één vergeten… 
Tip: Bedank een groep, een team. Kies twee personen uit zonder wie jij er niet had gestaan. Durf 
ongegeneerd trots en blij te zijn op je eigen prestatie! 
 

Valkuil 3 

Door tijdsdruk en zenuwen heel erg snel en onverstaanbaar spreken 
Tip: Oefen je speech hardop. Formuleer je zinnen duidelijk. Kort en krachtig doet wonderen. Vraag ook 
iemand om naar je speech te luisteren. Dan weet je zeker dat je duidelijk over komt. 
 
Algemene tips:  

 Humor werkt beter dan drama. 
 Heb je echt geen inspiratie? Een aardig woord voor je medegenomineerden, de organisatie, de jury 

etc. kun je ook in je speech verwerken. 
 Kijk als je het echt niet meer weet op YouTube naar de opnames van de eerste twee Gala’s, je ziet 

snel genoeg wat wel en niet werkt  
 
Na de uitreiking en je speech ga je samen met de presenter en de assistent af via stage-right. 
We wensen jullie veel succes en plezier met de voorbereidingen! 


