
 

 

 

 

Debattle concept: 
Music is the answer…  
In dit concept staat de verbinding tussen een Debat en muziek centraal.  In dit concept zet je in 

op sfeer, jongerencultuur maar ook de hot topics komen op een aangename manier aan bod. 

Neem contact op met je lokale held (via Poppunt) of je kent een leuke jonge band die graag voor 

een publiek willen spelen. Daarnaast kan je ook de noden en behoeften van muzikanten 

verzamelen en aan de kaak stellen. 

 

 
 

 Kies een zaal die uitgerust is met een podium en/of materiaal om een  
muziekoptreden te verzorgen. Bijvoorbeeld in het jeugdhuis, plaatselijk café maar 

vermijd een hele grote onpersoonlijke polyvalente zaal, tenzij die wel gezellig is.  
 
 
 
 
 
 

http://poppunt.be/


 
 
 
 
Verloop: 
Dit concept leent zich eerder om op een avond te organiseren dan overdag, maar alles kan! 

Aangezien je hier een optreden aan verbindt, kan je met (gratis) voorverkoopkaarten werken om 

reclame te maken voor je Debattle. Zorg voor een gezellige en gedimde sfeer en laat de gasten 

plaats nemen aan de tafels.  

 

 Inleiding: 

Laat de band al spelen  als de deelnemers toekomen. De jeugdraadcrew kan de deelnemers 

naar hun tafels begeleiden. Bij de officiële start van de avond stelt de moderator de band 

voor (al dan niet op een ludieke manier) en schetst het verloop van de avond. Gebruik het 

intro-filmpje van Debattle (website) om het doel van de avond duidelijk te maken. 

 

 Te gast: 

Politici nemen een centrale plaats in naast het podium. Stel hen voor via een introductie 

liedje van de live-band.  

 

 Lokale helden: 

Muziek speelt een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom maken we hier 

de verbinding met het project ‘Lokale Helden’ van Poppunt. Zij willen jaarlijks op 1 dag 

zoveel mogelijk lokale muzikanten onder de kerktoren op een podium krijgen. Ook voor 

startende bands is dit een ideaal moment om hun eerste podiumervaring op te doen. Ga 

opzoek naar jullie lokale helden via de website en biedt hen dit forum aan om ook de 

noden en behoeften van jonge muzikanten te onderstrepen. Een mooie win-win.  

 

 Debat:  

Voorzie minstens 5 onderwerpen, thema’s, concrete casussen en/of een vrij in te vullen 

suggestie. Voorzie ook een discussiepunt rond muziek of artistieke talenten in de 

gemeente/stad. Het thema wordt telkens kort ingeleid door de band en de moderator. 

Daarna krijgen de politici en deelnemers een tafelopdracht.  

 

De tijd die ze daarvoor krijgen is de duurtijd van een liedje dat gespeeld wordt door de live-

band.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokalehelden.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachten: bij elke stelling die er geponeerd wordt krijgt het publiek ook een 

interactiemogelijkheid. De tijd die het publiek er voor krijg is de duurtijd van een liedje dat 

gespeeld wordt door de band/DJ. Tijdens die duurtijd bereiden de politici zich ook voor om 

een antwoord/reactie voor te bereiden.  

 Geef 3 suggesties om het thema verder aan te pakken. 

 Noteer 3 vragen voor een (of verschillende) politici over het topic. 

 Bedenk een creatieve oplossing voor de stelling. Hoe 

zou   

Superman/Wonderwoman het aanpakken? 

 Laat hen een ideale oplossing tekenen.  

 Geef de politici na het liedje elk 2 minuten spreekkans; 

ondertussen bekijkt het  

opdrachten-team de antwoorden van de tafels. Interessante vragen/stellingen en 

oplossingen worden naar voor geschoven. Daarnaast kan het publiek nog 

reageren door een lampje (3,99 euro in Ikea) aan te steken. De moderator wandelt 

rond in de zaal om zo het publiek mee te laten praten en reageren.  

 Je kan het publiek ook laten beslissen welke politici kort mogen debatteren tegen  

elkaar over de volgende vraag/thema. Dit beslissen de deelnemers tijdens het 

liedje dat gespeeld wordt door de band. Geef hen een krijtbord waar elke tafel 

een naam op noteert. De twee populaire namen mogen in debat gaan.  

 Daarnaast kan je ook een muzikale stelling op de agenda zetten. Is er genoeg  

erkenning voor jonge muzikanten? Ruimte om te spelen? Ondersteuning? 

Repetitiemogelijkheden? Hoe ondersteunt de gemeente muzikaal talent?  

Rollen:  
 Moderator: deze persoon kan goed en neutraal het gesprek/de discussie aan de gang 

houden. Kan ook de timing aanhouden en de beperkte spreektijd respecteren. Hij/zij is 

een vlotte prater.  

 Uitvinders: een aantal Debattle-organisatoren hebben vooraf voor elke stelling al een 

ideaal antwoord bij elkaar gedacht. De ideale wereld kan je zeker helpen bij het vinden 

van creatieve oplossingen. 

 Technische crew: Zij zorgen dat de technieken die je wil gebruiken, vlekkeloos verlopen. 

PowerPoint, digitale polls, wifi, stem-methodieken, micro’s ,… Er is niet zo jammer als 

techniek die voor oponthoud zorgt. Test alles vooraf uitvoerig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikea.com/be/nl/producten/verlichting/tafellampen/lampan-tafellamp-wit-art-20046988/
https://www.canvas.be/de-ideale-wereld


 

 

 

 

 

 

 

 Publiek: probeer zo divers mogelijk publiek binnen te krijgen. Check zeker de 100 

manieren om je debat bekent te maken. Betrek hen zoveel mogelijk op een aangename 

manier.  

 Lokale held: een band of DJ die meedeed met het project van Lokale helden (poppunt). 

Spreek zeker af hoe jullie de thema’s zullen aankondigen (thema-liedjes) en de 

muzikale/artistieke onderwerp in the picture gaan zetten.  

 Politici: probeer van elke partij een kopstuk in je debat te krijgen. Licht hen in over het 

verloop van het debat.  

 Fact-checker: spreken de politici de waarheid of goochelen ze met cijfers en feiten? 

Kondig aan dat er een fact-checker-team klaar zit. Hou het meerjarenplan dichtbij en 

Google open. De aanwezigheid alleen al kan er voor zorgen dat er minder gelogen wordt 

(haha).  

 

 

 


