Protocol Pers/Fotografen BAM!
De fotografen dienen zich te houden aan onderstaande regels:

Aan en afmelden bij perscoördinator
De Backstage van het BAM! Festival is te bereiken vanaf de Wolter ten Catestraat, in
de sporthal vind je het vrijwilligers-aanmeldpunt.
Na binnenkomst dien je je te melden bij de vrijwilligerscoördinator Loes Heerink
(tevens te bereiken op telefoonnummer +31 6 24 89 06 55 )
Hier ontvang je een T-shirt (indien nodig) en een persbandje. BAM! Festival opent het
terrein al om 12:00 uur. Vanaf 12:00 uur kunnen we fotografen en pers ontvangen.

Toegang en privacy
Met de persbandjes hebben jullie toegang over het volledige terrein.
Foto’s mogen overal gemaakt worden behalve in het backstagegedeelte voor
artiesten.
Zij hebben hier recht op privacy en deze moet bewaakt worden.

Publiek
Toon respect naar het publiek en verstoor hun uitje niet. Dus, hou tijdens het
fotograferen rekening met het publiek en zorg ervoor dat je het publiek niet hindert.
Toon ditzelfde respect naar de artiest. Het is daarom ook niet toegestaan tijdens het
fotograferen van concerten te flitsen. Een uitzondering op de regel zijn dance
producties, waarbij het geen probleem is om feestvierende bezoekers met flitser te
fotograferen.

Foto’s delen met BAM!
Om de gemaakte foto’s zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken vragen wij jullie zo
snel mogelijk de foto’s met BAM! te delen. Gaarne zelf een voorselectie maken
welke foto’s te plaatsen.
Gaarne ontvangen we de set foto’s zonder watermerk in hoge resolutie. Deze door
middel van het gebruik van Wetransfer of andere middelen vragen wij jullie de
foto’s binnen een week te delen met pers@bamfestival.nl
•
•
•

Alle foto’s zullen door BAM! als promotiemateriaal gebruikt kunnen gaan
worden.
BAM! ontvangt de foto’s zonder persoonlijk watermerk of logo van de
fotograaf.
Foto’s zullen altijd met naamsvermelding en verwijzing naar de website van
de fotograaf vermeld worden (Waar mogelijk, in een slideshow o.i.d niet
mogelijk).
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Social media
Om jezelf en ook BAM! Festival te helpen promoten, zijn social media als Facebook,
Twitter, Flickr en Instagram de aangewezen uithangborden. Zet je foto’s zelf ook
online, nadat je ze naar BAM! Festival gestuurd hebt, en probeer hierin ook zoveel
mogelijk naar BAM! Festival te verwijzen (bij voorkeur met het logo/watermerk van
de opdrachtgever). Zo helpen we elkaar.

Copyright
Een van de rechten die de maker van een foto heeft is het auteursrecht (oftewel
copyright) daarop. Vrijwel iedere foto is auteursrechtelijk beschermd en mag dus
niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van de fotograaf zelf.
Het auteursrecht (en het copyright) van de bij BAM! Festival gemaakte foto’s ligt dus
bij de fotograaf zelf. Maar door zichzelf in te plannen geeft de fotograaf BAM!
Festival automatisch toestemming om de op de website geplaatste foto’s rechten
vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit betekent dat BAM! Festival alle
foto’s mag gebruiken voor eigenontwerpen, website, app, social media, jaarverslag
op schermen en andere BAM! Festival uitingen. Waar mogelijk vergezeld van
naamsvermelding van de fotograaf. Mocht BAM! Festival foto’s voor afwijkende
doeleinden willen gebruiken, of een derde wenst foto’s te willen gebruiken of
publiceren, dan wordt er om toestemming gevraagd aan de desbetreffende
fotograaf.
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