EUROVISION CONTEST 2021
kijk Cijfers
Hieronder zie je de hoogste kijkcijfers van Nederland
in miljoenen van de afgelopen jaren. in 2021 was dit
het hoogst en dit komt, omdat wij het dat jaar
georganiseert hebben

OPEN-UP
Open -Up is het thema van
het songfestival 202.
Hierboven is het logo te zien
van dit jaar en elk land is te
zien in dit symbool. Het land is
ingedeeld, gebaseerd op het
jaar dat zij begonnen mee te
doen met het songfestival.

183 miljoen
mensen hebben gekeken naar de halve en ﬁnales van
het eurovisiesongfestival. Dit gebeurde in 36 landen in
totaal waarvan 7,8 mensen in Duitsland (het grootste
publiek van het songfestival)

39

First Semi
FInal

Landen deden dit jaar mee
aan het Eurovisiesongfestival
in Nederland

1

Second Semi
FInal

Daarvan komt niet uit de EU
namelijk Australie.

6

26

Landen mogen gelijk door naar de ﬁnale, omdat die super veel geld hebben betaald.

Landen staan uiteindelijk in de ﬁnale

3

Nederland
De nederlandse inzending van 2021 was
Jeangu Macrooy die met Birth of the new
age ons vertegenwoordigd op de 23ste
plek in de Finale.

2

Zwitserland eindigde
op de 3e plek met de
zanger Gjon Muharremja die het lied Tout
I’Univers song

Frankrijk eindigde op
de 2e plek met de
zangeres
Barbara Pravi die het
lied Voilà song

WINNER
Italië heeft gewonnen met de band
Måneskin. Het lied“Zitti E Buoni”was bij het publiek favoriet en was bij de jury op nummer 4 beland.

81,6
Kilometer aan tape

Rotterdam Ahoy
Het evenement van het 65ste songfestival vond plaats
in Nederland in Rotterdam Ahoy. Voor dit grote evenement is er veel nodig en daarom hieronder wat feitjes
over wat er is gebruikt.

1624
Mensen hebben
meegeholpen

280

887

Ton aan apparatuur
in het plafond

M² aan LED-Schermen

37.369.344
Pixels aan scherm
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