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Playback 

• Playbacknummer dient op tijd ingeleverd te worden via de mail. Wanneer het nummer na de 
1e inleverdatum niet is ingeleverd, krijgt dit team 10 strafpunten. Wanneer na de 2e 
inleverdatum het nummer nog steeds niet is ingeleverd, wordt dit team automatisch 
gediskwalificeerd van deelname aan zeskamp Nuland. 

• Enkel downloadbare mp3 bestanden worden geaccepteerd.  

• Na versturen van het bestand mag het playbacknummer niet meer gewijzigd worden. 

• Wanneer bij inname van de playbacknummers blijkt dat 2 teams hetzelfde nummer hebben, 
krijgen deze teams de mogelijkheid om een ander nummer te kiezen. 

• Wanneer 3 teams hetzelfde nummer hebben, zal het team dat als laatste het desbetreffende 
nummer ingeleverd heeft, dit nummer niet mogen playbacken i.v.m. de gewenste variatie 
van de playbackshow. Dit team moet verplicht een ander nummer kiezen. 

• Het playbacknummer mag niet langer dan 3 minuten duren. 

• Elk team krijgt 1 minuut voor opkomen en 1 minuut bij het afgaan. In totaal krijgt elk team 5 
minuten de tijd.  

• Per team mogen maximaal 6 personen aan de playback deelnemen. Deze personen moeten 
deel hebben genomen aan de proeven overdag.  

• Alle benodigde attributen dienen na afloop mee naar huis te worden genomen.  

• Teams moeten zelf voor materialen zorgen en mogen geen spullen van de DJ lenen.  

• Er mag geen extra stroom, vuur en water worden gebruikt in de act i.v.m. brandgevaar. 

• Confetti, sprays en andere feestslingers zijn niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel 
zal het team als laatst eindigen bij deze proef.   

• Playback is playback en géén live optreden. 

• Er wordt gejureerd op: aankleding, playback en presentatie. 

• Het playbackpodium is 5 bij 5 meter. 

• Wanneer een team niet deelneemt aan de playback zal diskwalificatie over de gehele dag 
volgen. Een goede reden om niet te playbacken zal een uitzondering op de regel kunnen zijn, 
dit te beoordelen door de Zeskampcommissie. 

 

• Waarin dit regelement niet voorziet, neemt de Zeskampcommissie een bindende beslissing. 
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