Beste persrelatie,
Allereerst zijn we blij dat we je mogen verwelkomen op de 26e editie van Crossing Border.
Hieronder de informatie rondom het ophalen van de perspas en het fotografie reglement.
Perspassen
Op vertoon van je mobiele of uitgeprinte gasten ticket kun je op festivaldagen donderdag
1, vrijdag 2 en zaterdag 3 november vanaf 17:00 uur jouw polsbandje en perspas ophalen
bij de press/guestbalie bij Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag
De perspas is enkel geldig in combinatie met je polsbandje. Met de perspas ontvang je
voorrang, mocht de zaal vol zijn. Draag deze pas dus altijd zichtbaar om je nek.
Let op: de perspas geeft geen backstage toegang.
Fotografie Reglement
● Fotografeer niet met flits;
● Beperk je bij muziekoptredens tot de eerste drie nummers nummers;
● Geen foto’s van het optreden van Moses Boyd Exodus
● Stel je bij interviews en voordrachten discreet op en zorg dat je de auteur niet
verstoort.
● Hinder het publiek en de artiesten niet;
● Zorg ervoor dat je het zicht van het publiek op het podium niet belemmert;
● Aanwijzingen van personeel dient te allen tijde opgevolgd te worden;
● Crossing Border en de festivallocaties zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
schade aan de apparatuur ontstaan door derden;
● Crossing Border gaat ervan uit dat de aanvrager op de hoogte is van de wettelijke
regelingen omtrent fotografie (m.n. portretrecht en auteursrecht);
Overtreding van het reglement kan leiden tot verwijdering van het festival. Voor Crossing
Border huisfotografen gelden andere regels. Houd hier rekening mee.
In het geval van bijzondere verzoeken vanuit een artiest zal dit bij het ophalen van de
accreditatie nog genoemd worden. Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen wij het
natuurlijk graag.
We zien je graag op Crossing Border 2018.
Met vriendelijke groet,
Corina Maduro
Hoofd Communicatie
Crossing Border
corina@crossingborder.nl

