
 

WILT U EEN HARRY POTTER-EVENEMENT ORGANISEREN?  

LEES EERST AUB DE RICHTLIJNEN 

Boekhandels, bibliotheken en scholen etc. mogen promotionele evenementen 

of festiviteiten rond de publicatie van Harry Potter en het Vervloekte Kind 

houden. Dit kan ‘op locatie’ zijn, ofwel online, maar houd aub rekening met de 

volgende punten: 

- Het evenement vindt plaats om middernacht voor de datum van 

publicatie op 19 november 2016, of op de dag van publicatie, en niet 

later dan 30 dagen na de publicatiedatum. 

 

- Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, noch kosten voor deelname aan 

activiteiten bij het evenement – uitzonderingen hierop moeten aan de 

uitgeverij voorgelegd worden ter goedkeuring. 

 

- Er mogen geen derde partijen of sponsors aan de organisatie van het  

evenement verbonden zijn. 

 

- Het evenement moet van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de gangbare 

normen van goede smaak, degelijkheid en veiligheid voor familie- 

evenementen, en het moet voldoen aan lokale wetten en reglementen. 

 

- Het evenement heeft direct betrekking op Harry Potter en het Vervloekte 

Kind. Gerelateerde werken over de Wizarding World en andere delen uit 

de Harry Potter-serie mogen bij de festiviteiten worden betrokken om de 

lancering van het nieuwe product te ondersteunen, maar mogen niet 

overheersen in de marketing van het evenement. 



- De enige afbeelding die gebruikt mag worden is die van het boek van de 

toneeltekst van Harry Potter en het Vervloekte Kind. Dit beeld wordt op 

verzoek per email toegestuurd. 

 

- De organisator van het evenement dient bij alle advertenties, 

aankondigingen en op marketingmateriaal voor het evenement, en bij 

het evenement zelf de volgende tekst op te nemen: “Warner Bros. 

Entertainment en J.K. Rowling zijn niet verantwoordelijk voor dit 

evenement maar, onder voorwaarden, hebben zij ons vriendelijk 

toestemming gegeven om het Harry Potter handelsmerk en andere 

materialen te gebruiken.” 

 

- Er mogen geen levende dieren worden gebruikt bij het evenement. 

 

- Er mogen geen scènes uit Harry Potter en het Vervloekte Kind of uit 

eerdere verhalen opgevoerd worden. Wij verzoeken u geen personages 

uit Harry Potter te laten uitbeelden en het verhaal niet uit te breiden op 

welke manier dan ook (bijvoorbeeld met nieuwe personages, 

toverspreuken of magische wezens). 

 

- Indien er voorgelezen wordt raden wij aan om vóór middernacht uit de 

epiloog van Harry Potter en de Relieken van de Dood te lezen. Na 

middernacht mag u alleen de eerste scène uit de toneeltekst van Harry 

Potter en het Vervloekte Kind voorlezen. Er dient slechts één persoon 

voor te lezen. 

 

- Er mogen geen filmvertoningen van Harry Potter-films plaatsvinden. 

 

- Promotie- en advertentiemateriaal bij het verkooppunt, en/of 

decoratieve elementen moeten voldoen aan de bestaande, gevestigde 

richtlijnen voor kwaliteit en veiligheid. De afbeelding van het nest en/of 

de titel mag nooit los van het omslagontwerp in de winkel gebruikt 

worden.  

 



- Op promotiemateriaal graag altijd de 3D afbeelding van het boek 

gebruiken, tenzij het materiaal bij het verkooppunt wordt gebruikt, of op 

materialen die zelf de fysieke boeken bevatten of in nabijheid daarvan 

zijn, bijvoorbeeld bakken voor de boeken, uitstallingen op de toonbank, 

mobielen die boven de boeken hangen in de winkel, etc.  

 

- Boekhandels die iets bijzonders organiseren rond de lancering komen in 

aanmerking voor een financiële bijdrage in de gemaakte kosten. Hiervoor 

kunt u uw begroting per e-mail indienen, elouis@deharmonie.nl , wij 

laten u dan weten wat de bijdrage wordt. 

 

- Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met ons op!  

Uitgeverij De Harmonie, Elsbeth Louis, elouis@deharmonie.nl 

 

Uitgeverij De Harmonie 

Herengracht 555 

1017 BW Amsterdam 

Tel. 020 6245181 

www.harrypotter.nl 

www.deharmonie.nl 
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