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Hans Kongelige Højhed Kronprinsens 50-års fødselsdag    
Maj 2018 
 
Presseprogram og -information vedrørende begivenheder i forbindelse med 
fødselsdagen 
 

Praktisk information  
Pressedækning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag kræver akkreditering. Medierepræsentanter skal på forespørgsel kunne fremvise foto-ID.   
 
Ønske om akkreditering skal ske til Kongehuset, den eksterne arrangør eller International Press Centre (IPC). Information om pools og ansøgningsmulighed er angivet 
på de følgende sider. Der tages forbehold for ændringer og det senest opdateret presseprogram er tilgængeligt på kongehuset.dk.  
 
På kongehuset.dk er der oprettet en temaside om fødselsdagen: http://kongehuset.dk/hkh-kronprinsens-50-aars-foedselsdag.  
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PRESSEPROGRAM 

(Der tages forbehold for ændringer i programmet) 

 

 
Fredag den 18. maj: Jubilæumsmarkering i Crown Prince Frederik Fund 
Den 18. maj overrækker Kronprinsen legater fra Crown Prince Frederik Fund i Alexandersalen på Christiansborg Slot. Fonden og dens midler var en folkegave, som 
Kronprinsen fik af dansk-amerikanere i 25-års fødselsdagsgave under Kronprinsens studier ved Harvard University i USA. 
 
Om aftenen er Kronprinsparret værter ved en middag for bestyrelsen og samarbejdspartnere i Crown Prince Frederik Fund. Jubilæumsmiddagen finder sted i Frederik 
VIII’s Palæ, Amalienborg. Ved middagen vil der ikke være pressemulighed.  
 
Ønske om akkreditering til legatoverrækkelsen med navn, stilling og information om medie samt poolønsker skal sendes til Kongehusets kommunikationsafdeling via 
kom@kongehuset.dk senest onsdag den 16. maj kl. 12.00. Akkrediteret presse får direkte besked senest torsdag den 17. maj kl. 12.00. 
 
Kontaktperson ved Kongehuset: Kommunikationsmedarbejder Simone Rendtorff tlf. 33 40 25 07 eller e-mail sr@kongehuset.dk. 
 

Jubilæumslegatuddeling 

Programpunkt Tidspunkt  Pools  Detaljer Mødetid for medierne  

Kronprinsen hilser på 

gæsterne 

Kl. 14.00 Pool 1: Galleri (Begrænset plads - kun 

fotografer). 

Gæsterne præsenteres for 

Kronprinsen. 

Kl. 12.45 ved Dronningeporten, 

Prins Jørgens Gård, 

Christiansborg Slot.  

Taler og legatoverrækkelse Kl. 14.15 Pool 2: Alexandersalen med udsyn til 

talerstol - bagerst i lokalet (15 pladser). 

 

Der vil være taler, indlæg, 

legatoverrækkelse og takketaler. 

 

Reception Kl. 15.15 Pool 3: Fotografering indledningsvist 

ved det første bord, som Kronprinsen 

ledes hen til i Abildgaardsalen 

(Begrænset plads – kun fotografer). 

Kronprinsen hilser og taler med 

udvalgte tidligere legatmodtagere. 
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Mandag den 21. maj: Royal Run 
Den 21. maj deltager Kronprinsen i løbeeventet Royal Run, der finder sted i byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg. Her kan man 
tilmelde sig to forskellige løbedistancer, One Mile (1,609 km) og 10 km. 
 
For yderligere oplysninger om akkreditering og information om arrangementet kontakt kommunikationschef i DIF Charlotte Brix Andersen tlf. 40 35 34 31 eller e-mail 
cbx@dif.dk. 
 
 
Tirsdag den 22. maj: Reception på Kongeskibet Dannebrog 
Den 22. maj er Kronprinsen vært ved en reception for Kronprinsens protektioner ombord på Kongeskibet Dannebrog kl. 14.30. 
 
Ønske om akkreditering med navn, stilling og information om medie samt poolønsker skal sendes til Kongehusets kommunikationsafdeling via kom@kongehuset.dk 
senest torsdag den 17. maj kl. 12.00. Akkrediteret presse får direkte besked senest fredag den 18. maj kl. 12.00. 
 
Kontaktperson ved Kongehuset: Kommunikationsmedarbejder Didde Skovlund tlf. 33 40 25 21 eller e-mail ds@kongehuset.dk. 
 
 

Reception på Kongeskibet Dannebrog 

Programpunkt Tidspunkt  Pools  Detaljer Mødetid for medierne  

Gæsternes ankomst Kl. 14.00 Pool 1: På kajen ved Kongeskibets 

faldreb. 

 

 
 

Kl. 13.30 ved Kongeskibet 

Dannebrog, Amaliehaven, 

København. 

 

Kronprinsen hilser på 

gæsterne 

Kl. 14.30 Pool 2: Hallen på Kongeskibet (2 
fotografer).  
 

Gæsterne præsenteres for 

Kronprinsen. 

 
 

 
 

Onsdag den 23. maj: Besøg i Aarhus 
Den 23. maj besøger Kronprinsparret Aarhus. Her vil kommunen om formiddagen være vært ved en række besøg ved virksomheder og organisationer. Dagen indledes 
med et besøg i Filmby Aarhus, hvor Kronprinsparret vil blive introduceret til byens film-, erhvervs- og iværksættermiljø samt et besøg ved virksomheden Njord Gin. 
Herefter deltager Kronprinsparret i åbningen af det Internationale Sejlsportscenter på den nye havnefront. 
 
For yderligere oplysninger om akkreditering og information om arrangementet kontakt presse- og kommunikationschef Michael Jaap tlf. 40 22 87 99 eller e-mail 
mija@aarhus.dk. 
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Onsdag den 23. maj: Aarhus Universitet 
Den 23. maj deltager Kronprinsparret i åbningen af et nyt forskningscenter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Kronprinsen forestår åbningen af centret, 

der får navnet Crown Prince Frederik Center for Public Leadership. Centret skal være et internationalt kraftcenter for levering af forskningsbaseret viden om offentlig 
ledelse og forankres på Institut for Statskundskab, hvorfra Kronprinsen i 1995 blev cand.scient.pol. Arrangementet finder sted fra kl. 13.00. 
 
For yderligere oplysninger om akkreditering og information om arrangementet kontakt pressekonsulent Michael Schrøder tlf. 87 15 21 95 eller e-mail 
schroeder@au.dk. 
 
 

Torsdag den 24. maj: Portrætafsløring på Frederiksborg Slot 
Den 24. maj deltager Kronprinsparret i afsløringen af et nyt portræt af Kronprinsen samt åbning af to udstillinger: ”H.K.H. Kronprins Frederik - Prins til Danmark”, der 
gennem dragter og billeder fortæller om Kronprinsen og en udstilling med portrætter af den australske billedkunstner Ralph Heimans. Udstillingen ”Ralph Heimans 
Portrætter” viser en væsentlig del af kunstnerens produktion. Arrangementet finder sted på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot kl. 15.00.  

 
For yderligere oplysninger om akkreditering og information om arrangementet kontakt seniorrådgiver Jan Hybertz Gøricke tlf. 29 21 16 65 eller e-mail 
jhg@rostrapr.com. 
 

 
Lørdag den 26. maj: Vagtskifte på Amalienborg  
På Kronprinsens fødselsdag, den 26. maj, træder Kronprinsparret, de fire børn og H.M. Dronningen ud på balkonen på Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.00. 
Den Kongelige Livgarde gennemfører vagtskifte på Amalienborg Slotsplads. 
 
Der oprettes et markeret område på Slotspladsen for fotografer og journalister med pressekort. Adgang kræver ikke akkreditering. 
 
Kontaktperson ved Kongehuset: Kommunikationsrådgiver Christian Meyer tlf. 33 40 25 16 eller e-mail chrmey@kongehuset.dk. 
 
 
Lørdag den 26. maj: Gallataffel på Christiansborg Slot 
Den 26. maj er Dronningen vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i anledningen af Kronprinsens 50-års fødselsdag med deltagelse af den kongelige familie samt 
gæster fra ind- og udland. Kronprinsparret ankommer til taflet med karet fra Den Kongelige Stald-Etat med eskorte af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Der vil 
ikke være pressepools på ruten. 
 
Der vil være værtssending (host) ved TV 2 Danmark. 
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Akkreditering finder sted via www.ipcd.dk. Ansøgning om akkreditering og poolpladser åbnes mandag den 14. maj og skal ske senest tirsdag den 22. maj kl. 10.00. 
Fordeling af poolpladser foretages af Pooludvalget onsdag den 23. maj. Tildeling af poolpladser lægges på IPCs hjemmeside ipcd.dk. 
 
For yderligere oplysninger om akkreditering kontakt IPC og oplysninger om arrangementet kontakt kommunikationsmedarbejder Simone Rendtorff tlf. 33 40 25 07 
eller e-mail sr@kongehuset.dk. 
 
 

Gallataffel 

Programpunkt Tidspunkt  Pools  Detaljer Mødetid for medierne  

Gæsterne og den kongelige 

familie ankommer til 

Christiansborg Slot 

Kl. 19.00-19.55 Pool 1: Drabantsalen (25 pladser). 

 

Alle gæster ankommer til 

Drabantsalen., hvor der vil være et 

indre kommando af Den Kongelige 

Livgarde. 

Kl. 18.00 ved Dronningeporten, 

Prins Jørgens Gård, 

Christiansborg Slot.  

 

Hilselinje  Kl. 20.00 Pool 2: Fløjlsgemakket (1 still-

fotograf).  

 

Det er ikke muligt at dække både Pool 2 og 

Pool 3. 

Gæsterne præsenteres.  

Tour de table Kl. 20.00 Pool 3: Balkonen, Riddersalen (20 

pladser, still-fotografer og 

journalister). 

 

Det er ikke muligt at dække både Pool 2 og 

Pool 3. 

Gæsterne ankommer til Riddersalen, 

den kongelige familie i procession samt 

velkomsttale.  

 

Taler Under middagen Pool 4A: Balkonen, Riddersalen (2 

still-fotografer). 

 

Pool 4B: Gulvet, Riddersalen (1 still-

fotograf). 

Under middagen vil der være taler.  

 
 
Søndag den 27. maj: Tv-showet ”Hele Danmark fejrer Kronprinsen” 
Den 27. maj 2018 overværer Kronprinsen og den kongelige familie DRs fødselsdagsshow ”Hele Danmark fejrer Kronprinsen”. Showet sendes direkte fra Royal Arena, 
København, på tv-kanalen DR1. 
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For yderligere oplysninger om akkreditering og information om arrangementet kontakt chefrådgiver Charlotte Gylstorff tlf. 28 54 51 03 eller e-mail chgt@dr.dk. 

mailto:chgt@dr.dk

