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Presseprogram: H.K.H. Prins Henriks båre overføres fra Amalienborg til
Christiansborg Slotskirke
Praktisk information
Ansøgning om akkreditering med angivelse af navn, titel og medie samt poolønsker sendes til kom@kongehuset.dk. Ansøgningsfristen er den 15. februar 2018 kl. 16.00. Akkrediteret
presse får direkte besked.
Der afholdes dagligt pressebriefing i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, ved kommunikationschef Lene Balleby og evt. øvrige repræsentanter fra Hoffet, hvor programpunkterne for
dagen og pressens muligheder i den forbindelse vil blive gennemgået.
Pressesiden www.kongehuset.dk/presseinformation vil løbende blive opdateret med presseprogrammer, akkrediteringsoplysninger, baggrundsartikler og tekster.

Presseprogram
(Der tages forbehold for ændringer i programmet.)
Pressen opfordres i de kommende døgn til at benytte de afmærkede presseområder foran Christian IX’s Palæ og ved rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads samt i ydre slotsgård ved
Fredensborg Slot. De afmærkede områder kan frit benyttes af presse, der bærer pressekort. I de særlige tidsrum, hvor der oprettes poolpladser på slotspladserne jf.
presseprogrammerne, er det udelukkende akkrediteret presse med poolkort, der kan dække begivenhederne på slotspladserne.

16. februar 2018
Programpunkt

Tid og sted

Detaljer

Pools

Afsked med
Amalienborg

Kl. 18.00

Prins Henriks båre køres i rustvogn
efterfulgt af den kongelige familie i
biler fra Christian IX’s Palæ,
Amalienborg, til Christiansborg
Slotskirke.

Pool 1A: Ved Christian IX’s Palæ,
Amalienborg Slotsplads (8 pladser –
foto/video)

Amalienborg
Slotsplads

Prins Henriks båre
bæres til
Christiansborg
Slotskirke

Kl. 18.15
Christiansborg
Slotskirke

Båren bæres fra rustvognen ind i
Christiansborg Slotskirke af 10
officerer fra Den Kongelige
Livgarde.

Pool 1B: Rytterstatuen (40 pladser)
Bemærk, at det ikke er muligt at flytte sig mellem
pools og at der ikke oprettes pools på ruten.
Pool 2A: Indgang til slotskirken (6 pladser –
foto)
Pool 2B: Overfor indgangen til slotskirken

Pressens
mødetid og
mødested
Kl. 17.00
Sted:
Amalienborg
Slotsplads

Kl. 17.00
Sted:
Christiansborg

Version 15.02.2018
(på den anden side af kørebanen) (20 pladser)
Pool 2C: Christiansborg Slotsplads/Højbro
(20 pladser)

Kirkelig handling

Christiansborg
Slotskirke

Kongehusets kommunikationsafdeling
E-mail: kom@kongehuset.dk
Tlf.: 33 40 39 00

Kirkelig handling ved Kgl.
Konfessionarius.

Bemærk, at det ikke er muligt at flytte sig mellem
pools.
Ingen pressemulighed.

Slotskirke

