
Ansökan ackreditering 2017
Ansökan om pressackreditering tas emot till 23 juni. Ansökan kommer att besvaras 
senast 30 juni, men i regel inom några dagar

 När det gäller press har vi fyra olika pressackrediteringar.

 Media+: Fotograf/media med full access till hela bluesfesten inkl Gospel
 Media: Fotograf/med access till arena och fotografdike framför scenerna, 
 samt övriga entrébelagda scener i bluesfestens regi, dock ej gospel
 Foto: Fotogra/media med tillgång till arenan/fotodike, ej backstage eller gospel.

Ange på ansökan nedan vilket uppdrag ni har under bluesfesten. Ange också vem eller vilka ni
representerar. Det är viktigt att uppgifterna nedan är korrekt ifyllda för att vi ska kunna besvara
er ansökan på bästa sätt. Om du besöker bluesfesten både som fotograf och skribent ska du 
söka ackrediteringen som fotograf. 
Förklara kort ditt uppdrag så tydligt som möjligt. Du kommer sedan få besked om du erhållit 
ackreditering, och i så fall vilken typ av ackreditering senast 30 juni. De som ansöker om 
ackreditering i god tid kommer att få svar tidigare. Beviljad ackreditering som ej utnyttjats kan 
komma att påverka kommande ackrediteringsansökningar.

Vi förbehåller oss rätten att få publicerat material skickat till oss efter festivalen.

Uppdragsgivare:__________________________________________________________________
(Namn, kontaktuppgifter)

Ditt namn:______________________________________________________________________

E-postadress:____________________________________________________________________

Telefonnummer:__________________________________________________________________

Ackreditering sökes som:   Media+ Media  Foto

Uppdrag:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Du kan skicka in din ansökan via e-post: info@bluesfest.net eller via snigelpost
Pressackreditering, Åmåls Bluesförening, Kyrkogatan 10, SE-662 31 Åmål, SWEDEN.

Media+: Fotograf, skribent, filmare, radio med full access till hela bluesfesten. 
Hårt begränsat antal pga av få mediaplatser i Kulturmagasinet under söndagen. 
För bluesmagasinen och bluesfesten. Bestäms av Åmåls Bluesförening.
Media: Fotograf, skribent, filmare, radio med full access till hela bluesfesten 
bortsett från Kulturmagasinet under söndagen. 
Foto:  Fotograf, skribent, filmare, radio med access till arena, fotodike samt övriga 
ner under bluesfesten. Ej tillträde backstage arena. OBS! På andra scener än 
Bluesterminalen kan det bli fullsatt, så det gäller att vara ute i tid, är det fullsatt 
görs inget undantag för För blå ackreditering. Ej tillträde backstage på arena.
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