KUNGL . HOVSTATERNA

Drottningholms Slottskyrka
BOKNINGSVILLKOR OCH CEREMONI
Kyrkan kan bokas för vigsel och dop lördagar och söndagar kl. 12.00 och
kl. 15.00. Ceremonin beräknas till cirka 30 minuter. Kapellet disponeras en
timme före ceremonins start till en timme efter. Kostnaden för hyra av
slottskapellet är 7000 kr. Kapellet inrymmer 120 personer. Ett förbesök
med representant från slottsförvaltningen bokas in efter överenskommelse
och ingår i hyran. Ytterligare besök kan bokas in mot en extra avgift.
Officianter och personal. Präst bokas genom egen försorg genom sin hemförsamling inom Svenska Kyrkan. För att boka en vigsel i Drottningholms
Slottskyrka ska minst en i brudparet vara medlem i Svenska Kyrkan. Vid
dop ska faddrarna/gudföräldrarna vara det. En tjänstgörande kyrkvärd från
slottsförvaltningen finns på plats vid ceremonin.
Musiker bokas genom egen försorg. I kyrkan finns två orglar, en Cahmanorgel från 1730 och en mindre modern orgel. För Cahmanorgeln krävs en
kantorsexamen. Det går också bra att med slottsförvaltningens
godkännande medföra mindre akustiska instrument så som gitarr, fiol,
klarinette eller liknande.
Dekorationer. I hyreskostnaden ingår två blombuketter till altaret och
längs altargången sätts ljus under perioden oktober–mars och blommor
april–september. Blommorna väljs ut efter säsong av slottsförvaltningens
kyrkvärd.
Brudkrona och dopklädnad. Till Drottningholms Slottskyrka hör
brudkrona och dopklädnad som vid önskemål lånas ut vid ceremonier. Vid
utlåning fylls ett separat avtal i med utlåningsvillkoren specificerade. För
mer information tala med slottsförvaltningens kyrkvärd.

Förberedelser. Gå igenom ceremonin med prästen samt vår representant.
Ett tips är att trycka program för ceremonin. Gå igenom lämpliga psalmer
samt in-/utgångsmusikmed präst och organist.
Fotografering bör hållas diskret, samråd alltid med vår representant om
placering av fotograf samt med prästen som kan informera gästerna om vad
era önskemål är.
Risgryn, blomblad, konfetti o.dyl. är ej tillåtet i eller utanför kyrkan.
PRAKTISK INFORMATION
Elektriska installationer. Inga egna belysnings- eller högtalaranläggningar får
användas.
Toaletter finns i den västligaste delen av stallbyggnaden, närmast
restaurangen.
Parkering. All fordonstrafik hänvisas till Teaterparkeringen. Vid ev.
transport för brudpar och handikapptransporter inhämtas tillstånd av
slottsförvaltningens representant.
SKYDDSFÖRESKRIFTER
Kyrkan är en unik och känslig historisk miljö, som endast får disponeras
med iakttagande av största möjliga försiktighet och respekt. Ytskikten är
känsliga, och inga som helst infästningar eller appliceringar av tejp, häftmassor eller häftstift får användas. Då Drottningholms Slott är ett skyddsobjekt är det viktigt att fordon har tillstånd att köra in på slottsområdet.
KONTAKT OCH BOKNING

Drottningholms Slottsförvaltning
Tel: 08-402 63 13
E-post: kapell.drottningholm@royalcourt.se
Förfrågningsformulär på ww.kungligaslotten.se/slottskyrkorna
STÅTHÅLLARÄMBETET, STATENS FASTIGHETSVERK

www.kungligaslotten.se/slottskyrkorna

