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Regler og vilkår for presseakkreditering 
NorthSide 2023 

Du skal søge om presseakkreditering til NorthSide, hvis du ønsker at dække 
festivalen for et medie. 

En akkreditering giver journalister og fotografer adgang til festivalen og til 
den aflukkede pressezone, hvor man kan arbejde. 

Alle medier er velkomne til at søge, men vi kan ikke love en akkreditering til 
alle. 

Der er en række ting, du selv kan gøre for at forbedre dine chancer for at blive 
akkrediteret. 

Du kan:  

- Give en seriøs beskrivelse af, hvorfor du ønsker en akkreditering til 
NorthSide, og hvad dit redaktionelle mål med akkrediteringen er: Hvordan 
planlægger du at dække festivalen? Hvilken målgruppe formidler du til? 
Hvad vil være dit/dine fokusområde(r)? Hvor mange 
artikler/anmeldelser/billeder/posts/videoer/radioudsendelser osv. 
forestiller du dig ca. at producere, og hvornår forventer du at publicere 
dit materiale? 

- Ansøge i god tid, hvis du har planer om større produktioner under 
festivalen (f.eks. hvis du planlægger at skulle optage video og/eller 
lyd). 

- Overholde deadline. Deadline i år er den 15. april 2023. 

Regler og vilkår for presseakkreditering til NorthSide: 

- Presseakkrediteringen er personlig og kan under ingen omstændigheder gives 
videre til andre. Hvis du selv er blevet forhindret i at deltage, efter du 
har modtaget en presseakkreditering, bedes du hurtigst muligt skrive til 
presse@downthedrain.dk. 

- Du skal vise respekt over for de andre journalister og fotografer i 
pressezonen og for festivalens ansatte, frivillige og naturligvis gæster. 

- Du skal selv sørge for at overholde GDPR-regler (f.eks. ifm. fotografering 
på pladsen). 

- Du skal inden den 30. september 2023 fremsende de produkter, der er 
kommet ud af din dækning af festivalen (artikler, anmeldelser, videoer, 
podcast-episoder osv.). 
Disse skal sendes til presse@downthedrain.dk. 

- Du skal overholde de gængse sikkerhedsregler på pladsen. Læs mere på 
https://northside.dk/faq/  

- Overholdes disse regler ikke, forbeholder vi os retten til at annullere 
din akkreditering med øjeblikkelig virkning. 


