H.M. Dronningens besøg i Nyborg fredag 31. maj 2019 i forbindelse med
sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.
Praktisk information
Pressedækning af H.M. Dronningens besøg i Nyborg fredag 31. maj 2019 kræver akkreditering og pool-kort. Akkrediteringskort og pool-kort udstedes af Nyborg
Kommune og bæres synligt under besøget. Medierepræsentanter skal på forespørgsel kunne identificere sig selv med foto-legitimation.
Ansøgning om akkreditering og pool-pladser sker via www.nyborg.dk/sommertogtnyborgpresse. Læs først programmet og udfyld derefter formularen.
Ansøgningsfristen er 21. maj 2019 kl. 10.
Fordeling af pool-pladser, hvor der er begrænset antal pladser, foretages forud for besøget 31. maj. Senest tirsdag 28. maj får de akkrediterede pressefolk besked
om fordelingen på e-mail. Til dem der ikke kan være i en pool med begrænset antal pladser, vil Nyborg Kommunes professionelle fotograf efterfølgende stille sine
billeder til rådighed.

Kontaktpersoner:
Line Bruun, kommunikationskonsulent, mobil: 2463 9463, e-mail: leb@nyborg.dk
Lone Mørup, presseansvarlig, mobil: 25940599, e-mail: lmm@nyborg.dk

Presseprogram for fredag 31. maj 2019
(Der tages forbehold for ændringer i programmet).
Der er pressebriefing for akkrediteret presse fredag 31. maj 2019 kl. 8.30 i kantinen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg. Her vil pool-kort, endeligt
presseprogram m.v. blive udleveret. Deltagelse er obligatorisk. Det vil være muligt for pressen af parkere omkring adressen Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg. Der
er ingen tidsbegrænsninger på disse pladser.
Kantinen på Nyborg Rådhus vil være åben for pressen indtil kl. 14 på dagen. Der vil være morgenmad kl. 8.15 og sandwich til frokost kl. 13.
Til de besøgssteder, hvor det ikke er muligt at gå til, vil Nyborg Kommune sørge for bustransport.
Programpunkt

Tid og sted

Velkomst og pressebriefing

Kl. 8.30
Kantinen på
Nyborg Rådhus,
Torvet 1,
Nyborg

Kongeskibet Dannebrog lægger til
ved Kongens Skibsbro

Kl. 10
Kongens Skibsbro

Detaljer for programpunktet/
besøgsstedet
Alle akkrediterede pressefolk bydes velkommen
og får en briefing om besøget i Nyborg Kommune.
Til stede vil være Line Bruun, kommunikationskonsulent og Lone Mørup, presseansvarlig,
begge fra Nyborg Kommune og Anders Aistrup,
kommunikationsmedarbejder fra Kongehuset.

Pools

Pressens mødetid og mødested

Kongeskibet Dannebrog ankommer til Kongens
Skibsbro, og H.M. Dronningen modtages af
Statslig repræsentant. Uffe Toudal Pedersen og
borgmester Kenneth Muhs. H.M. Dronningen
får overrakt en buket blomster af blomsterpigen
og hilser herefter på de øvrige i
modtagelseskomiteen. Slesvigske Musikkorps
deltager ved ankomst på havnen. H.M.
Dronningen går forbi monumentet FORSAVN,
hvor der vil være en kranselæggelse. Herfra går
H.M. Dronningen videre rundt og hilser på de
folk, der er mødt frem.

Pool 1 A: Poolen er placeret lige overfor
Dannebrog og er bygget i niveau, så der
også er mulighed for at tage billeder oppe
fra.

Pool 1 A: kl. 9:15 på Kongens Skibsbro – ca. midt på.

Pool 1 B: Ved monumentet FORSAVN.
Ved denne pool er der begrænset udsyn
til Dannebrog.

Pool 1 B: kl. 9:15 på Kongens Skibsbro – i enden mod vandet.

Pressebus

Der vil være morgenmad fra kl. 8.15.

Pressen bevæger sig samlet til fods
mod Kongens Skibsbro kl. 9.

Kl. 10:22 – Pressen i pool 1 A og 1 B
bevæger sig hurtigt videre, til fods, til
de pools, de er tilmeldt på
karetruten.
Pool 1 C: Poolen er placeret til venstre
for Dannebrog, så der er mulighed for at
tage billeder af H.M. Dronningen, mens
H.M. Dronningen hilser på publikum,
garderhusarregimentets opstilling og karetturens begyndelse.

Pool 1 C: kl. 9:15 på Kongens Skibsbro – i enden mod byen.

Ingen pressebus.

NB: Der er kun mulighed for at være
tilmeldt enten pool 1 A, 1 B eller 1 C.

Karetruten

Kl. 10:35 Kongens Skibsbro

Karetruten går fra Kongens Skibsbro til Nyborg
Rådhus. Der køres via Korsgade, Kongegade,
Gl. Torv, Baggersgade, Ravelinsvej, Lindealleen,
Landporten, Stendamsgade til Torvet. Eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Hvis man vælger pool 1 C, anbefales det
at vælge pool 2 B på karetruten. Det vil
være den korteste afstand til fods.
Pool 2 A: Poolen er placeret på hjørnet af
Korsgade og Kongegade med udsigt fra
Korsgade ned mod havnen.
Fra poolen kan hele det lange optog ses,
inden det drejer af ad Kongegade.

Kl. 10:37 – Pressen i pool 1 C
bevæger sig hurtigt videre, til fods, til
de pools, de er på karetruten.
Ingen pressebus.
Pool 2 A: kl. 10:30 på hjørnet af
Korsgade/ Kongegade.
Presse fra pool 2 A går mod rådhuset
så snart kareten har passeret poolen
kl. ca. 10:38.

Pool 2 B: Poolen er placeret på hjørnet af
Kongegade og Gl. Torv foran kirken. Fra
poolen kan I se hele det lange optog i
Kongegade.

Pool 2 B: kl. 10:30 på hjørnet af Kongegade/ Gl. Torv (foran kirken).

Pool 2 C: Poolen er placeret på toppen af
Landporten. Her vil hele det lange optog
kunne ses ned ad Lindealleen.

Pool 2 C: kl. 10:40 i Lindealleen.

NB: Der er kun mulighed for at være
tilmeldt enten pool 2 A, 2 B eller 2 C.
Vælges pool 2 B eller 2 C er det ikke
muligt at nå en pool hverken indeeller udenfor rådhuset.
Pool 2 D: Poolen er placeret på taget af
en pavillon, der står på modsatte side af
voldgraven end slottet. Her vil hele det
lange optog kunne ses når de kommer ud
af Landporten.

Pool 2 D: kl. 10:40 i Stendamsgade.

NB: Vælges pool 2 D er det kun muligt
at vælge pool 2 A forinden. Den presse
der skal nå både pool 2 A og 2 D skal
løbe mellem de to pools. Vælges pool 2
D er det ikke muligt at nå en pool
hverken inde- eller udenfor rådhuset.
Hvis man skal være i poolen inde på rådhuset, er det kun muligt at vælge pool 2 A
på karetruten.

Pressen fra pool 2 B, C, og D
bevæger sig hurtigt videre til poolen
udenfor rådhuset hvor de skal stå klar
kl. 11.30.

Ingen pressebus.

Modtagelse på Nyborg Rådhus

Kl. 10:55
Torvet 1, Nyborg

H.M. Dronningen ankommer med karet til rådhuset, hvor H.M. Dronningen skal modtages i
byrådssalen.
I byrådssalen skal H.M. Dronningen hilse på Nyborg Byråd og have overrakt byens gave.

Pool 3 A: Poolen er placeret til venstre
for indgangen til Nyborg Rådhus. H.M.
Dronningen ankommer i karet til Nyborg
Rådhus sammen med borgmester Kenneth
Muhs og frue. Fra kareten går de op i byrådssalen ad rådhusets hovedindgang.

Nyborg Kommune sender Facebook Live fra byrådsalen.

NB: Tilmeldte til denne pool kan desværre ikke nå op i byrådssalen.
Pool 3 B: Poolen er placeret i byrådssalen.
H.M. Dronningen bydes officielt velkommen af borgmesteren i byrådssalen. Pressen ledes ind ad udvalgsværelset og ud i
den modsatte ende.
Pool 3 B har begrænset antal pladser.

Nyborg Slot - herunder besigtigelse af opgravninger på Torvet og
balletopvisning på vej til Nyborg
Slot

Kl. 11:40 Torvet
1 og Slotsgade
34, Nyborg

H.M. Dronningen bliver modtaget ved udgravningerne af museumsinspektør Erland Porsmose,
der vil orientere om projektet. På vejen videre
til Nyborg Slot vil der være underholdning ved
Village Ballet-Nyborg.

Pool 3 A: kl. 10:45 på Torvet 1, Nyborg.

Pool 3 B: kl. 10:45 i byrådssalen på
Nyborg Rådhus, Torvet 1, Nyborg.
Begrænset antal pladser.
Efter overrækkelse af byens gave vil
byrådet blive præsenteret. Herefter
forlader pressen byrådssalen. Der er
god tid til at komme til de næste
pools, der er placeret lige udenfor
døren.

Pool 4 A: Poolen placeres ved den
udgravning på Torvet, som H.M.
Dronningen skal se. Bemærk at der pga.
udgravningerne kan være et begrænset
udsyn.

Pool 4 A: kl. 11:30 på Torvet.

Pool 4 B: Poolen placeres på græsplænen
foran Nyborg Bibliotek, hvor H.M.
Dronningen skal overvære balletopvisning. Poolen er placeret, så der er
mulighed for at tage billeder af H.M.
Dronningen, opvisningen og publikum.

Pool 4 B: kl. 11:35 på græsplænen
foran Nyborg Bibliotek.
Begrænset antal pladser.

Pool 4 C: Poolen er placeret foran Nyborg Slot. H.M. Dronningen ankommer
til Nyborg Slot via broen over voldgraven,
og går over slotspladsen til indgangen til
Nyborg Slot.

Pool 4 C: kl. 11:50 foran Nyborg
Slot.
Begrænset antal pladser.

Pool 4 D: Poolen er placeret indenfor på
Nyborg Slot i Christian 3’s riddersal (2.
sal). Model af det nye Nyborg Slot (eller
evt. en planche, hvis der er kommet nye
visualiseringer) står inde i Christian 3.´s

Pool 4 D: inde på Nyborg Slot.
Begrænset antal pladser

Pressen bevæger sig mod
balletopvisningen før H.M.
Dronningen.

Pressen bevæger sig mod Nyborg Slot
via broen over voldgraven før H.M.
Dronningen.

Ingen pressebus.

Riddersal. Erland Porsmose runder
projektfortællingen af ved modellen.
Mette Ladegaard Thøgersen fortæller om:
Hvad er der sket med Kongefløjen i restaureringens 1. fase? Hvad skal der videre
ske – og hvad kan gæsterne opleve fremover (formidlingsprojektet/ Moesgaard).

Pressen bevæger sig videre ind i
Danehofsalen, inden H.M.
Dronningen kommer derind.

Pool 4 E: Poolen er placeret i Danehofsalen (2. sal). Frivillige fra Nyborg Slots
Dragtlaug sidder og syr på dragter til årets
Danehof. Et par giner er stillet op med
dragter. Mette Ladegaard Thøgersen
fortæller om Danehofsalen, præsenterer
Dragtlauget og giver eksempler på, hvad
man som museumsgæst fremover vil
kunne opleve (formidlingsprojektet).

Pool 4 E: inde på Nyborg Slot.
Begrænset antal pladser

Pool 4 B, C, D og E har begrænset antal
pladser.
NB: Vælges pool 4 D og 4 E er der ikke
mulighed for at vælge pool 4 C.
Hvis man skal være inde på slottet (pool 4
D og 4 E), er det desværre ikke muligt at
nå poolen på Hotel Hesselet.
Frokost på Hotel Hesselet

Kl. 13
Chr. Lundsvej
119, Nyborg

H.M. Dronningen og indbudte gæster deltager i
frokost på Hotel Hesselet. 10 nyborgensere har
fået mulighed for at deltage ved frokosten. Der
er desværre ikke adgang for pressen under frokosten.

Når H.M. Dronningen går videre
ovenpå til 3. sal, forlader pressen
Nyborg Slot. Vi går samlet, til fods,
tilbage til kantinen på Nyborg Rådhus
og spiser frokost. Der vil være afgang
i bus til Nyborgværkstedet kl. 13:40.

Pool 5 A: Poolen er placeret til højre for
hovedindgangen til hotellet. Her kan der
tages billeder af de gæster der ankommer
til frokosten. Bemærk: det er ikke muligt
at få billeder af alle de gæster, der skal
med til frokosten, da de allerede
ankommer fra kl. 12.

Pool 5 A: kl. 12:15.

Pool 5 B: Poolen er placeret til venstre
for hovedindgangen til hotellet. Her kan
der tages billeder når H.M. Dronningen
ankommer til frokosten. Pool 5 A opløses
efter H.M. Dronningens ankomst.

Pool 5 B: kl. 12:45.

Hvis man vælger pool 5 A og B ved Hotel
Hesselet, er det desværre ikke muligt at
nå poolen inde på Nyborg Slot.

H.M. Dronningen ankommer ca. kl.
12:55. Alle andre gæster vil ankomme fra kl. 12.00-12:30.

Pressebus til Hotel Hesselet kører fra Nyborg
Slot så snart H.M. Dronningen er gået ind på
slottet ca. kl. 12.10.

Pressebussen kører fra
Hotel Hesselet kl.
13.30. Der gøres stop på
Nyborg Rådhus, hvor
der er opsamling kl.
13:45, inden vi kører
videre til
Nyborgværkstederne.

Nyborgværkstedet

Kl. 14.20
Alsvej 11, Nyborg

H.M. Dronningen besøger Nyborgværkstedet.
H.M. Dronningen bydes velkommen af leder
Flemming H. Nielsen, der efterfølgende vil vise
H.M. Dronningen rundt indenfor. Her skal
H.M. Dronningen se arbejdende værksteder og
slutte af med at se underholdning i form af
musik, dans og modeshow.

Pool 6 A: Poolen er placeret til venstre
for hovedgangen.

Fakta: Nyborgværkstedet er et
beskæftigelsestilbud for borgere med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.

Pool 6 B: Poolen er placeret indenfor i
Kreateam: Glas. Her skal H.M.
Dronningen overvære produktionerne, og
har mulighed for at tale med borgerne.

Pool 6 B

Pool 6 C: Poolen er placeret i kantinen.
Her skal H.M. Dronningen hilse på flere
af husets brugere – herunder: ’Fuld af
Strøm’ (Nyborgværkstedets egen brugerband) der spiller et nummer, dansenummer eller modeshow med brugerne.

Pool 6 C
Begrænset antal pladser

Skal man ikke skal være i en pool inde på
Nyborgværkstedet, venter man udenfor
til pressebussen kører mod Nyborg Destilleri kl. 14.40.

Pool 6 B og C har plads til 8 pressefolk.
Nyborg Destilleri

Kl. 15:10
Holmens Blvd,
Nyborg

H.M. Dronningen besøger Nyborg Destilleri.
H.M. Dronningen bydes velkommen af Niels og
Nikolai Rømer, der efterfølgende vil vise H.M.
Dronningen rundt indenfor.
Fakta: Nyborg Destilleri fremstiller whisky,
rom, gin, snaps og brændevin af fynsk frugt.

Pool 7 A: Poolen er placeret til venstre
for hovedgangen.

Pool 6 A: kl. 14.
Så snart H.M. Dronningen er gået indenfor, bevæger pressen sig rundt om
huset og ind af en terrassedør i
glasværkstedet.

Når H.M. Dronningen går videre til
tekstilværkstedet, bevæger pressen
sig rundt om huset og ind af en
terrassedør I kantinen.
Begrænset antal pladser

Pressen forlader kantinen ud ad
samme indgang som vi kom af, og kører videre til Nyborg Destilleri med
pressebussen.

Pressebussen kører fra
Nyborgværkstedet til
Nyborg Destilleri kl.
14:40.

Pool 7 A: kl. 14.55.

Pressen der er i pool 7 A, kan desværre
ikke vælge pool 7 B og C.
Pool 7 B: Poolen er placeret indenfor i lagerhallen, hvor whiskytønder og et gammelt lokomotiv er placeret.

Pool 7 B
Begrænset antal pladser.
Inden H.M. Dronningen bevæger sig
mod produktionen, går pressen
videre til pool 7 C.

Pool 7 C: Poolen er placeret i produktionen med de store kobberkedler. Her vil
Kim Møller-Elshøj, Blender & Fortæller
på Nyborg Destilleri, vise rundt gennem
produktionen, hvor det kort både
gennemgås, hvordan stedet og whiskyen
er blevet til.
Pool 7 B og C har plads til 8 pressefolk.

Pool 7 C
Begrænset antal pladser.
Så snart H.M. Dronningen går videre
fra produktionen forlader pressen
produktionslokalet via en dør i enden
af lokalet, og kører videre med pressebussen til Havnepladsen.

Pressebussen kører fra
Nyborg Destilleri til
Havnepladsen kl. 15:40.

Underholdning på Havnepladsen

Ankomst tilbage på Dannebrog

Kl. 16:05
Havnepladsen

Kl. 16:35
Kongens Skibsbro

H.M. Dronningen skal overvære forskellig underholdning og høre ’Nyborg-sangen’, der er
skrevet til dagen. Sangen uddeles til publikum,
så alle kan synge med. Borgmester Kenneth
Muhs takker H.M. Dronningen for besøget og
overrækker hende en gave.

Pool 8 A: Poolen er placeret til højre for
scenen, hvor underholdningen skal foregå.

H.M. Dronningen går tilbage på Dannebrog inden aftenens reception.

Pool 9 A: Poolen er placeret til højre for
Dannebrog.

Pool 9 A: kl. 16:25.

Pool 9 B: Poolen er placeret lige overfor
Dannebrog. Poolen vil være bygget i niveau, så der også er mulighed for at tage
billeder oppe fra.

Pool 9 B: kl. 16:25.

Ingen pressebus.

NB: Der er kun mulighed for at være
tilmeldt enten pool 9 A eller 9 B.
Reception på Dannebrog

Kl. 19:30
Kongens Skibsbro

H.M. Dronningen afholder reception på Dannebrog for inviterede gæster.

Pool 8 A: kl. 15:55.

Pressen er på egen hånd indtil receptionen på Dannebrog. Der vil være
mulighed for at købe forskellige former for mad på Havnepladsen.

Pool 10 A: Poolen er placeret til højre for
Dannebrog ved lejtren.

Pool 10 A: kl. 19:10.

Pool 10 B: Poolen er placeret lige overfor
Dannebrog. Poolen vil være bygget i niveau, så der også er mulighed for at tage
billeder oppe fra.

Pool 10 B: kl. 19:10.

Ingen pressebus.

Begge pools er placeret , så der er mulighed for at tage billeder af de gæster, som
H.M. Dronningen har inviteret til at gå
om bord på Dannebrog.

Kongeskibet Dannebrog sejler fra
Nyborg

Kl. 21:30-22:00
Kongens Skibsbro

Kongeskibet Dannebrog sejler fra Nyborg.

NB: Der er kun mulighed for at være
tilmeldt enten pool 10 A eller 10 B.

Pressen er på egen hånd indtil Kongeskibet Dannebrog sejler fra Nyborg.

Pool 11 A: Poolen er placeret lige overfor
Dannebrog. Poolen vil være bygget i niveau, så der også er mulighed for at tage
billeder oppe fra.
Gæsterne forventes at gå fra borde mellem kl. 21:00-21:30. Kongeskibet forventes at afsejle mellem kl. 21:30-22:00.

Pool 11 A: kl. 21

Pool 11 B: Poolen er placeret for enden af
Kongens Skibsbro mod vandet. Her vil
der være frit udsyn til Dannebrog og
fyrværkeri til afsejling.

Pool 11 B: kl. 21

Ingen pressebus.

NB: Der er kun mulighed for at være
tilmeldt enten pool 11 A eller 11 B.

Ingen pressebus.

