Bispevielse i Maribo Domkirke
den 10. september 2017
Retningslinjer for pressen

Før Bispevielsen:











Der vil kun være adgang til Domkirken mod forevisning af det af Lolland-Falsters
Stift udleverede adgangskort.
Kun pressefolk, som er akkrediteret af Lolland-Falsters Stift og udstyret med særligt
kort vil kunne få adgang gennem politiets afspærring til udendørs pressepool.
Der vil være oprettet en udendørs pressepool ved hovedindgangen, hvor Hendes
Majestæt Dronningen (HMD) modtages, og hvor der vil være mulighed for at
fotografere HMDs ankomst og modtagelse. Se venligst ovenstående bullet omkring
adgang!
Den samme pressefotograf kan godt nå at være i udendørs pressepool under
modtagelsen af HMD og derefter komme på plads i kirken for at tage billeder af
HMDs entré.
Pressefolk, som skal ind i Domkirken, vil blive modtaget og guidet rundt i Domkirken
af pressekoordinator Jakob V. Edvardsen kl 13.00. Vi mødes ved hovedindgangens
pressepool.
Alle skal være på plads senest kl. 13:40.
Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt at medbringe store tasker i Domkirken
eller at efterlade udstyr, tasker og lign. uden opsyn.

Under Bispevielsen:







Al fotografering i Domkirken foregår uden brug af blitz.
Det henstilles til at fotografering sker så lydløst som muligt og således, at det ikke
virker forstyrrende på afviklingen af bispevielsen.
Der må ikke tages billeder af sikkerhedsfolk.
I Domkirken vil der blive arrangeret en kort fotomulighed fra koret og ned gennem
kirken når HMD og senere processionen kommer op gennem kirken. Man vil
således få adgang til at fotografere både HMD og processionen.
Når pressefotografer står ved trapperne til koret må der kun tages billeder i retning
væk fra alteret.








Efter fotomuligheden vil pressefolk enten have mulighed for at forlade domkirken
via nærtliggende dør eller at blive guidet til deres pladser, hvor der vil være
mulighed for at fotografere under resten af bispevielsen.
Der må IKKE fotograferes under nadver (altergang).
Mobiltelefoner o. lign. skal være slukket under ophold i Domkirken.
Det vil ikke være muligt at forlade kirken under bispevielsen.
Under sidste salme skal pressefotografer følge pressekoordinator ud af kirken, til
udendørs pressepool for at stå klar til processionens samt HMDs exit.

Anvisninger fra pressekoordinator Jakob V. Edvardsen samt domkirkens personale
skal følges, herunder henstilling om ændret placering mv.
Husk at have passende tøj på til lejligheden.
Kontaktperson for pressen:
Jakob V. Edvardsen, tlf. 54 84 07 12, mobil 23 72 11 15, E-mail: jvje@km.dk

