Talentenjachten
Het aantal talentenjachten op de Nederlandse televisie neemt steeds meer toe. Ook mensen
uit Horst aan de Maas doen hier aan mee. Denk aan Lennart Huijs uit Broekhuizen (The
Band), Nienke Wijnhoven uit Horst en Demi Thomassen uit Tienray (The Voice of Holland)

1 Heb jij wel eens meegedaan aan een landelijke
talentenjacht?
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Als ik mee zou doen, dan stoppen de programma's meteen, kan helemaal niet zingen
Dat was er in onze tijd nog niet
Ik ken het programma maar nog nooit naar gekeken
In mijn tijd bestonden die mogelijkheden nauwelijks
Men zegt dat ik niet kan zingen
Niet aan landelijke .Maar vroeger hadden we jeugdbijeenkomsten en daar konden we
mee doen aan talentenjacht .Dat was dan van heel Limburg. En we wonnen heel dikwijls.
Maar nu vind ik het prachtig dat deze jonge lui mee doen aan de Voice. of Holland.
Of het zou een kennisquiz over (oude) muziek moeten zijn
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2 ‘Talentenjachten zijn dé manier om het te maken in de
entertainmentwereld'
In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?
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Als je tenminste je talenten wilt tonen ver over je dorpsgrenzen heen. Dat deed de
artiest/muzikant/band in spé vroeger in de zestiger jaren ook al.
De bekendheid die je vergaart zal zeker mee helpen om een start te maken in de
entertainmentwereld, daarna zal je je toch echt moeten bewijzen of je een "blijver"
bent en dat is helaas maar voor een enkeling weggelegd. Het maakt dan nog niet
eens uit of je de talentenjacht ook gewonnen hebt. Ik duim wel flink voor Nienke
dat ze heel ver komt, ze is echt KEI goed!
Dit is zeker. er zal heus wel talent rondlopen die zich "waar " kunnen maken
Gedeeltelijk mee eens.
het is wel een systeem om in de picture te komen maar je zult later het ook waar
moeten maken. Talent is beginnersgeluk.
Gezien en gehoord worden op de juiste locaties
Het is een goeie opstap, je kunt zo je talent laten zien en misschien ontdekt worden
Het stimuleert, maar is zeker niet de enige manier om boven te komen drijven.
Je krijgt gelijk landelijke bekendheid
Dit kan heel misschien een opstap zijn naar de grote artiestenwereld
Het is EEN manier niet alleen DÉ manier
Het is een manier om jezelf in de kijker te spelen maar uiteindelijk zal dit
programma weer plaats maken voor iets nieuws. men zou de kijkers meer invloed
moeten geven en niet alleen een zogenaamde 4 koppige jury die zichzelf o zo leuk
vindt. Men zou een soort juryafvaardiging uit elke provincie moeten instellen...
Het is een van de mogelijkheden
Kwaliteit en een aansprekend talent/optreden is het meest belangrijk
Soms wel, soms niet. Dat zie je wel, sommige artiesten die niet gewonnen hebben,
krijgen een grote carriére. En anderen die wel wonnen, hoor je niks meer van. Het
scheelt dus echt per artiest.
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Dat blijft dan ontzettend JAMMER !
De roem duurt maar kort....
Geeft te vaak eendags artiesten. Erg kort in de picture
Het kan een opstapje zijn bekendheid, maar de meeste vorige winnaars zijn ook
weer snel(ler) vergeten.
Ik denk eerder dat men de artiesten uit buiten
Kan een opstap zijn
Talent komt vanzelf boven, talentshows zijn te commercieel. Teveel eisen en
verantwoording af leggen. De echte talenten, worden echt wel ontdekt.
Veel die een talentenjacht winnen, m aken het daarna nog niet. Daar komt meer bij
kijken. Geluk, doorzettingsvermogen, repertoire etc.
Voor even sta je in de schijnwerpers om vervolgens op lokale kermissen op te
treden.
Ze geven je kort bekendheid, daarna verdwijnen de meesten naar de achtergrond.
Ik denk dat je met vloggen tegenwoordig verder komt.




DE manier is het zeker niet. Misschien een van de manieren maar zelfs dat is niet
altijd waar
De voorwaarden zijn ongunstig. YouTube is een beter medium.
Gemotiveerd talent vindt een weg. Daar is geen talentenjacht voor nodig.



Of dat het dé manier is weet ik niet, maar het zal het wel makkelijker maken.
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