
Pressregler & info Åmåls Bluesfest
Kortfattade regler för alla med pressackreditering. OBS! Dessa regler gäller alla oavsett 
vilken grad av pressackreditering som beviljats.

 • De flesta artister är tillmötesgående när det gäller intervjuer, men om någon 
  säger nej så respektera detta. Vill ni ha hjälp med att kontakta artisten vänd 
  er gärna till någon i pressgruppen så hjälper vi till.

 • Fotografering med blixt i fotodiket på Bluesterminalen är inte tillåtet. 
  På Kulturmagasinet finns inga blixtrestriktioner. Men kan införas om artisterna
  blir störda av bilxten.

 • I fotodiket på arenan och under gospeln får video- och ljudupptagningar inte 
  göras om inte undantag beviljats på förhand.

 • Mat och dryck får inte medföras eller förtäras i fotodiket.

 • Endast säkerhetspersonal och fotografer/media med fotopass som 
  fotograferar får uppehålla sig i diket under konsert. Om du som har pass inte 
  fotograferar ska du lämna diket, det är inte till för att bara stå och lyssna, 
  dansa osv.

 • Säkerhetspersonalens uppmaningar gäller, följ dessa.

 • Pressackrediteringen är endast till för de media som jobbar under bluesfesten 
  och som har en uppdragsgivare. 

 • När du arbetar var noga med att du inte stör artist, publik och andra 
  mediarepresentanter, visa hänsyn. 

 • Om du som fotograf/media uppträder berusat eller störande under festivalen,  
  har vaktpersonal och security rätt att avlägsna dig från platsen och frånta dig  
  ackrediteringen.  

 • Om fotograf med blått pass uppehåller sig på backstageområdet ska security
  avlägsna vederbörande från platsen och frånta densamme ackrediteringen.

Om du behöver komma i kontakt med pressansvarig gäller telefonnummer enligt nedan

  Tony Berg, Mediaansvarig, 070-567 08 95
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