Översättning av information som skickas till de som anmält sig till diplomering i Stadshuset
Bekräftelse
Tack för att du anmält dig till KTHs diplomeringsceremoni i Stadhuset. Vänligen läs igenom nedan
information. Medskickat i din folder är entrékort. Se efter så att datumet på korten överensstämmer
med det datum du är anmäld till.
Tider att komma ihåg
Samling sker i Gyllene salen kl 15.30. entrén kommer att öppna för insläpp kl 15.10, så att du hinner
lämna av dina ytterkläder innan i den bemannade garderoben. Tänk på att även lämna in
handväskor/väskor då det är obekvämt att ta med dessa under själva ceremonin. Dina gäster ska ha
intagit sina platser till 16.50, eftersom ceremonin startar 17:00 prick! Entrén kommer att öppnas för
gästerna kl 16.20.
Repetition
När alla är samlade i Gyllene salen kommer övermarskalken att gå igenom inmarsch, placeringen i Blå
hallen och proceduren för emottagandet av ditt diplom. Hur det går till framgår även vidare i denna
text. På www.kth.se/diplom finns även en kort film som illustrerar proceduren. Se till att ha tagit del
av filmen innan du kommer till stadshuset. Tänk på att ju bättre förberedd du är desto finare blir
diplomeringsceremonin.
Entré
Efter informationssamlingen i Gyllene salen, kommer alla diplomander att få ställa upp i ordning
utifrån skola‐, program‐ och bokstavsordning. Varje grupp har sin egen marskalk som ansvarar för att
respektive grupp står i rätt ordning. Det är av stor vikt att denna ordning bibehålls under hela
ceremonin så att varje diplom hamnar rätt. En del grupper kommer att gå i in motsatt ordning, men
din marskalk har kontroll över detta. Om du har några frågor kring det här, tala med marskalken för
din grupp.
Procession
När inmarschen startar f( från korridoren utanför Gyllene Salen, en trappa upp, försök att hålla en
armslängds avstånd till personen framför dig. Din marskalk går först i din grupp leder gruppen ner till
Blå hallen och in till din stolsrad. Tänk på att en del grupper går in i sin stolsrad från mittgången och
andra från sidan, så det är viktigt att du förljer just din marksalk.
En del grupper är större och kommer således att täcka fler än en stolsrad.
När du nått din stol, stå kvar fram för den ända till övermarskalken på podiet sätter sig. Då kan även
du sitta ned.
På varje stol kommer att finna en blå mapp. Det är meningen att du ska lägga ditt diplom i den när du
får det.
Diplomutdelning
KTHs rektor delar ut diplom till var och en, och skakar hand. Diplomanderna kommer att vara
uppradade i skol/programordning. När respektive skolas grundutbildningsansvarige blivit
presenterad kommer han/hon att be din grupp att närma er scenen. Din marskalk kommer att
hänvisa plats.
När ditt namn ropas upp, går du fram de sista trappstegen upp till rektor tar emot diplomet med
vänster hand och skakar hand med rektor med den högra. Efter det fortsätter du uppför nästa trappa
och stannar där en marskalk hänvisar. Du står kvar till hela din grupp kommit upp i den trappan. Där
tar ni emot applåder och när applåderna avtar, fortsätter ni upp för trappan och tillbaka till stolarna
via bakre trapphuset. En marskalk följer med och visar vägen.

När du kommer tillbaka till din stolsrad, är ordningen inte längre viktig, utan fortsätt bara och fyll upp
raden.
Om fel namn ropas upp när du står näst i tur för att ta emot ditt diplom, står du bara kvar och väntar
till du hör ditt namn. Det händer tyvärr att diplomander saknas utan hatt i förväg ha meddelat att de
inte kommer närvara.
Om du trots allt skulle få ett diplom med fel namn, var snäll och skicka ett mejl efter ceremonin, till
ceremonier@kth.se och du får ett korrekt diplom skickat till din hemadress.
Efter ceremonin
När utgångsmusiken startar reser sig publiken inklusive diplomander upp. Utmarschen leds av
fanborgen som går först. Därpå följer övermarskalken. Hela publiken stannar kvar vid sin plats till
musiken tystnat.
Stadshusets personal ser till att stolarna plockas bort och därpå tar cocktailmottagningen vid. Den
pågår i ca en timme i Blå hallen och Gyllene salen, men man är naturligtvis fri att gå närhelst man
önskar.
Klädkod
Klädkoden vid detta tillfälle är antingen högtidsdräkt eller mörk kostym.
Med högtidsdräkt menas, för män: frack med vit frackskjorta, vit väst och vit fluga, svarta finskor,
svarta strumpor. För kvinnor aftonklänning i valfri färg med/utan axelband, handskar för den som
önskar. För både män och kvinnor gäller även folkdräkt alt militär högtidsuniform.
Med mörk kostym menas, för män: kostym med/utan väst i mörk färg dvs marinblå, svart, mörkt grå.
Vit eller ljust färgad skjorta, slips i valfri färg, dock ej vit. Mörka strumpor, mörka skor. För kvinnor
knäkort klänning i valfri färg alt kjol och top. Alltså finare än till vardags.
Schmecken kommer du inte att ha användning för.
Foto
KTH anlitar en professionell fotograf som dokumenterar hela ceremonin. Det blir individuella bilder
av samtliga diplomander samt vackra översiktsbilder. Fotografierna går att köpa via fotografen
efteråt, länk finns på www.kth.se/diplom.
Vill du själv eller din familj fotografera måst det ske väldigt diskret.
Ytterligare information…
Du får gärna ta med något litet mellanmål eftersom tiden i Stadhuset kan bli lång. Om du vet med dig
att ditt namn kan vara svårt att uttala, skicka gärna ett förtydligande till övermarskalken
overmarskalk@kth.se
Frågor?
Kontakta ceremonimästare Anna Almlöw Schultz, ceremonier@kth.se eller telefon 08 790 96 21

