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 Kulturmagasinet
torsdag-lördag kan det bli fullsatt, så det gäller att vara ute i tid, är det fullsatt
görs inget undantag för för blå ackreditering. Blå ackreditering gäller ej på
Kulturmagasinet söndag.
När det gäller arrangemang på andra platser är ovan angivna är bluesföreningen
inte arrangör därför gäller inte ackrediteringen på dessa platser.

Ansökan ackreditering media/press 2020
Vänligen läs noga igenom nedan information innan du fyller i din ansökan.
Ansökan om pressackreditering insändes senast 25 juni. Ansökan kommer att besvaras senast 6 juli.
För att bli ackrediterad till Åmåls Bluesfest behöver du först och främst ha ett uttalat och verifierbart
uppdrag från en tidning eller ett annat media för att bevaka festivalen. 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.
Du kommer sedan få besked om du erhållit ackreditering, och i så fall vilken typ av ackreditering senast
6 juli. De som ansöker om ackreditering i god tid kommer att få svar tidigare. Om du hade ackreditering
på Åmåls Bluesfest förra året vill vi att du bifogar länk eller digital media på vart och hur materialet
publicerades förra året. Beviljad ackreditering som ej utnyttjats kan komma att påverka kommande års
ackrediteringsansökningar.
Vi vill också veta vart bilder/text kommer att publiceras så att vi kan följa upp att det verkligen sker på det
sätt som angivits i ansökan. Vi vill också ett ett exemplar av publicerat material i tidning, magasin eller
liknande tillsänt oss under hösten 2020. Är det online vill vi ha en länk till publicerat material hösten 2020.
Vi räknar med ett stort intresse för ackrediteringarna även i år och kommer att prioritera etablerade med
och fotografer/skribenter med ett uttalar och verifierbart uppdrag.
Uppdragsgivare:_______________________________________________________________________________
(Namn, kontaktuppgifter)

Ditt namn:____________________________________________________________________________________
E-postadress:_________________________________________________________________________________
Telefonnummer:_______________________________________________________________________________
Ackreditering sökes som: 		

o Media+ o Media		 o Foto

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

Tel 0532-713 98
Fax 0532-713 98
info@bluesfest.net
www.bluesfest.net

Press, artist- &
Bokningsansvarig
Tony Berg
070-567 08 95

Blueskontor
Ekonomi
Agneta Andersson
0532-713 98

Kulturmagasinet
Thord Gårdebratt
070-254 07 57

