PERSREGLEMENT Informatie- en gebedsdienst Asia Bibi 8 november 2018 Vianen

Toegang tot de dienst
1.
2.

Alle pers krijgt alleen toegang tot de kerk alleen na akkoord Stichting HVC
Alleen toegang na akkoord gaan met en ondertekening van dit persreglement

Plaatsing media in de kerk
3.
4.
5.

Tijdens de dienst staat u enkel áchter de publieksvakken, nooit ervoor.
Het kan dus nooit zo zijn dat u een publieksvak achter uw rug hebt!
Looppaden tussen de publieksvakken moeten worden vrijgehouden als vluchtroutes i.o.v. brandweer
Het is niet toegestaan om tijdens de dienst het ‘liturgisch centrum’ te betreden

Eigendomsrechten geluidsregistratie koor
6.
7.
8.

Eigendomsrechten van de geluidsopnamen van het koor liggen bij Jongerenkoor Jigdaljahu
Het recht op het verzorgen van een openbare livestream ligt bij het Reformatorisch Dagblad
Na de live-streaming op 08-11-2018 mogen geen uitgevoerde muziekstukken van het koor terug te
luisteren/zien zijn op het internet of andere mediadragers, tenzij Jigdaljahu daarvoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven
9. In achteraf toegankelijke registraties/reportages/verslagen van het evenement mag maximaal 10
aaneengesloten seconden van een door Jigdaljahu uitgevoerd stuk per muziekstuk worden
gemonteerd. Een volledige registratie van een nummer mag niet achteraf te beluisteren zijn
10. Geluidsopname van het koor wordt verzorgd door Jaco van Houselt van STH Records. Om deze te
gebruiken, neem contact op via jaco@sthrecords.nl
Beperking beeldregistratie:
11. Geen close-ups van koorleden:
o koorleden worden niet close-up in beeld gebracht
o uitzondering: de eerste rij
12. Beperking projectleider Sajid C. uit veiligheidsoverwegingen:
o Niet geïsoleerd in beeld brengen terwijl hij wordt ondervraagd
Herkenbaarheid kan zijn werk in Pakistan in gevaar brengen
13. Persoonlijke interviews na afloop kunt u houden met enkel deze woordvoerders:
o Jan Dirk van Nifterik, directeur Stichting Hulp Vervolgde Christenen
o Saif-ul-Malook, advocaat van Asia Bibi
o Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP)
o Peter van Dalen (Europarlementariër voor de ChristenUnie-SGP)
Contactpersonen:
Contactpersoon pers:
Contactpersoon eventorganisatie:

J.D. van Nifterik, tel. 0031 6 4714 2599
M. Boeve, tel. 0031 6 380 710 28

Ondertekening:
Gaat u akkoord met de
voorwaarden in dit reglement?
Uw organisatie:
Uw naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

JA / NEE

