
 
 

PERS OP FESTIVAL DRANOUTER 2020 

Accreditatie & parking 

 Met een uitprint van uw parkingvoucher kan u gratis terecht op de publieksparking. U komt 

via de baan Loker-Dranouter (de Dikkebusstraat) en volgt de wegwijzers publieksparking. Zie 

verkeersplan bij 'Documenten' op het persplatform MyDranouter. Op vertoon van uw 

accreditaties kunt gratis parkeren op de publieksparking.  

 Uw persaccreditatie is in te ruilen voor een festivalarmband in het gast- perssecretariaat 

(gelegen naast het Muziekcentrum in de Victoriastraat). In het gast- en perssecretariaat vraagt 

men steeds om uw identiteitskaart te tonen, zo vermijden we misverstanden. Alvast bedankt 

voor uw medewerking en begrip voor onze vrijwilligers. 

 Deze festivalarmband geeft u toegang tot het festivalterrein, de pershoek (gelegen in het 

Muziekcentrum) alsook tot de Guestbar. 

 We appreciëren het steeds als u een link naar uw artikel/verslag/bijdrage kan doorsturen na 

afloop (communicatie@festivaldranouter.be).  

 Perspersonen die willen kamperen, kunnen een campingbandje verkrijgen aan het gast- 

personthaal. 

 

Openingsuren gast- en perssecretariaat 
 

 Donderdag 06/082020 van 16u tot 24u 

 Vrijdag 07/08/2020 van 9u tot 24u  

 Zaterdag 08/08/2020 van  9u tot 24u 

 Zondag 09/08/2020 van 9u tot 21u 

 

Pershoek op Festival Dranouter 

 De pershoek is te vinden in Muziekcentrum Dranouter. In de inkomhal rechts is een balie te 

vinden. Daar kan pers zich aanmelden en toegang verkrijgen tot de pershoek 

 Er wordt elektriciteit en internet voorzien + een infobord met het laatste nieuws van het 

Festival. 

 Onze persmedewerkers kunnen u verder helpen met vragen binnen de openingsuren van de 

pershoek. 

 Het is mogelijk om materiaal achter te laten in de pershoek. Tijdens de openingsuren van de 

pershoek is er immers altijd een medewerker van permanentie om een oogje in het zeil te 

houden. Denk eraan om dit materiaal tijdig op te halen voor sluitingsuur. 

Openingsuren pershoek 

 Donderdag 06/082020 van 17u30 tot 22u 

 Vrijdag 07/08/2020 van 14u tot 00u30  

 Zaterdag 08/08/2020 van 11u tot 01u00 

 Zondag 09/08/2020 van 11u tot 00u00 

Vragen? 

Contacteer Sofie Pauwels (pers & communicatie) op sofie@festivaldranouter.be of 0499 47 04 98 . 

mailto:sofie@festivaldranouter.be

