Juryrapport
Gemeente(n): Albrandswaard
Omroep: ROSA Radio & Televisie
Inzendcategorie:
Programmanaam: BAR Gezellig
Programmabeschrijving:
BAR Gezellig is een lekker casual vrijdagavondprogramma welke wordt uitgezonden tussen 20 en 22 uur,
waarin een aantal vaste programmaitems centraal staan. De programmaitems zijn: - Terugblik op De Late
Avond - Filmnieuws - Holder de bolder, een oude plaat van zolder - Terughaalnieuws WeekendWeerbericht - De BAR Top 5 Deze items worden omlijst door een prettige muziekmix uit de jaren
80 tot nu met een uitstapje naar de discoperiode in het eind van de jaren 70. Daarnaast is er aandacht voor
lokaal/regionaal nieuws.

Jurybeoordeling:
Inhoud
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Vorm
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Techniek
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Niels en Erik hebben veel plezier in hun wekelijkse programma op de vrijdagavond. Dat hoor je als
luisteraar en dat is erg aanstekelijk. De jury vindt het goed dat ze met verschillende originele rubrieken en
items ook inhoud aan het programma willen geven. En dat ze luisteraars ook actief willen betrekken bij het
programma. Door de toon en de insteek van de verschillende onderwerpen is het programma heel erg
lokaal. Daardoor heeft het een heel eigen geluid.
Verbeter Punten
De presentatie is rommelig en soms te snel. Dat komt door de voorbereiding. Als presentator moet je van te
voren weten wat je gaat zeggen. Scherpe en duidelijke teksten schrijven en die ook voorbereiden. Nu zitten
er soms meerdere versprekingen in een tekst. Ook sommige tunes komen uit de lucht vallen. De bar top 5
is een leuk idee maar probeer dat meer uit te werken. Nu is het een opsomming van liedjes. Vertel meer
over de muziek. Dus aandachtspunten: - Betere voorbereiding - Uitwerken van de rubrieken en items Duidelijker praten Als jullie deze punten op de i zetten is het een prima programma.

