Fotografen- persbeleid Zomerparkfeest
Algemene gedragsregels Pers tijdens Zomerparkfeest
Om alles op, voor en achter het podium zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft Zomerparkfeest de
volgende gedragsregels opgesteld voor persmedewerkers, waar iedereen zich te allen tijde aan dient te
houden:
1. Alle mensen met een persbandje die opnames of foto’s willen maken op of voor het podium
dienen dit kort te sluiten met de stagemanager van het betreffende podium.
2. Mensen die filmopnames, foto’s etc. willen maken dienen zelf te zorgen voor toestemming
van de betreffende band of artiest. Als er geen toestemming wordt gegeven, dient dit
gerespecteerd te worden!
3. Aanwijzingen van stagemanagers of ander backstage-personeel dienen ten allen tijde te
worden opgevolgd.
4. Cameramensen die op het podium opnames willen maken worden geacht ALTIJD zwarte
kleding te dragen, anders krijgen zij geen toestemming om het podium te betreden.
5. Cameramensen die het podium willen betreden worden verzocht zich eerst te melden bij de
betreffende stagemanager om eventuele storingen van apparatuur te voorkomen.
6. Fotograferen in de Grenswerk-kerk is niet toegestaan vanwege de intieme setting. Hier
worden opnames gemaakt door een eigen fotograaf en cameramensen.
Wie zich niet houdt aan deze regels, kan accreditatie worden ontzegd.

Gedragsregels voor fotografen
7. Bedenk dat de bezoeker voorop staat! Wees beleefd, vriendelijk en vraag bezoekers als je iets
wilt. Wil je vooraan staan? Wees dan op tijd en probeer je niet tijdens het optreden nog naar
voren te dringen.
8. Pas ook op met tassen. Met name bij intiemere optredens zoals bij de Amigo en de Arena.
Deze stoten vaak tegen bezoekers aan en kunnen veel plaats innemen. Probeer deze backstage
op te bergen of zet deze voor de barriers wanneer mogelijk
9. Wees alert bij intieme optredens. Bij intieme en akoestische momenten is het niet handig om
tig foto’s achter elkaar te schieten omdat dit de muziek en sfeer kan verstoren.
10. Gebruik telelenzen met mate. Deze belemmeren het zicht en kunnen tegen bezoeker aanstoten.
Bedenk dat je bij deze podia met een kort zoom objectief (of zelfs groothoek!) ook prima
mooie en intieme foto’s kunt maken. Of gebruik een telelens met vast brandpunt die veel
kleiner zijn.
11. Flitsen bij optredens is niet toegestaan. Flitsen word door de artiesten als vrij storend ervaren.
Alleen bij ‘hardere’ optredens zoals bij dj’s en metal zal dit gedoogd worden, omdat daar al
gebruik gemaakt wordt van heftig licht zoals stroboscopen. Probeer ook dan niet frontaal in
het gezicht van artiesten te flitsen,

