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H10
Streethost-aktivitet
Lydkapacitet: 300-500 personer

Streethost-aktivitet
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Lydkapacitet: +2000 personer
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Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.3Opdateret: 12. oktober 2021

Distortion 2022: Distortion X

Lukkede Distortion X musikzoner

Onsdag den 1. juni 2022

500 m0 1 km
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HX1 

Signaturforklaring

H10
Streethost-aktivitet
Lydkapacitet: 300-500 personer

Streethost-aktivitet
Kræver lyddispensation
Lydkapacitet: 500-1000 personer

Distortion X scene
Kræver lyddispensation
Lydkapacitet: +2000 personer

ActionHygge-aktivitet
Begrænset  lydkapacitet

Spilleretning fra lydanlæg

H12

HX1

HA1

Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.3Opdateret: 15. oktober 2021

Distortion 2022: Langebro Distortion X

Brugsområde (blå markering) med lukket zone (rød markering)

Onsdag den 1. juni 2022

100 m0 200 m
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RX1 

Signaturforklaring

Distortion X scene med 
lyddispensation
Lydkapacitet: +2000 personer

Spilleretning fra lydanlæg

RX1

Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.1Opdateret: 1. september 2021

Distortion 2022: Rådhuspladsen

Brugsområde (blåt) med Distortion X zone (rødt)

Onsdag og Torsdag den 1-2. juni 2022

60 m0 120 m
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Signaturforklaring

V10
Streethost-aktivitet
Lydkapacitet: 300-500 personer

Streethost-aktivitet
Kræver lyddispensation
Lydkapacitet: 500-1000 personer

Distortion X scene
Kræver lyddispensation
Lydkapacitet: +2000 personer
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Begrænset  lydkapacitet

Spilleretning fra lydanlæg
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150 m0 300 m Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.1Opdateret: 31. august 2021

Distortion 2022: Vesterbro

Brugsområde (blåt) med Distortion X zone (rødt)

Torsdag den 2. juni 2022
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Lydkapacitet: 500-1000 personer

Distortion X scene
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Lydkapacitet: +2000 personer
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Spilleretning fra lydanlæg
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Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.3Opdateret: 12. oktober 2021

Distortion 2022: Inderhavnen

Brugsområde (blå markering)

Fredag den 3. juni 2022

100 m0 200 m
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H10
Streethost-aktivitet
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Distortion X scene
Kræver lyddispensation
Lydkapacitet: +2000 personer
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Tegnet af: Tim Ulrich (tim@nusnus.dk)

Version: 0.3Opdateret: 12. oktober 2021

Distortion 2022: Havnen

Aktivitetsområder fra Sydhavn til Nordhavn

Fredag den 3. juni 2022

500 m0 1 km
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Teknik- og Miljøforvaltningen 

Københavns Kommune 

 

DISTORTION 2022 

Gadefest afviklingsstrategi 
 

 

1. Indledning 
Distortion tager ny form i 2022. Med to gange aflysninger på grund af COVID-19 pandemien, har vi 

gentænkt hele festivalformatet. Det har ligget i luften i flere år, men med den lange påtvungne 

pause, er tiden nu inde for et markant skifte. En del af de to sidste års afviklingsstrategier er stadig 

gældende, hvorfor noget i denne version vil være gentagelser derfra. Både de tidligere tiltag og de 

nye der præsenteres, lægger sig i tråd med den netop indgåede 3-årige KFU-tilskudsaftale, og de 

rammekriterier der er beskrevet deri. 

 

Hele afviklingsstrategien er udformet med henblik på at imødekomme beboere og kommunale krav i 

endnu større grad end tidligere, og gøre festivalen til en mere inkluderende og alsidig én af slagsen. I 

lighed med de sidste to års afviklingsstrategier er der nogle overordnede initiativområder der er 

særligt vigtige. Der er tre gengangere fra tidligere sammen med et nyt fjerde initiativ, der radikalt vil 

ændre formen på hele festivalen, som man kender den. De fire initiativområder er: 

 

1. Nørrebro gadefesten afløses af en ny og mere bredtfavnende havnefest 

Det har gennem de senere år været et ønske fra Distortions egne rækker at afprøve nye 

gadeområder i stedet for én af de to faste gadefester. Der har været mange udfordringer, både 

økonomisk og praktisk, forbundet med to så store arrangementer i forlængelse af hinanden, men det 

har krævet en pandemi-pause, at turde tage springet fuldt ud, og bryde med et format der har varet i 

alt for lang tid. I klar overensstemmelse med den politiske interesse og KFU-aftalen ligger fokus 

derfor nu på én større gadefest og flere andre spredte tiltag med brug af nye byrum. Nørrebro får en 

pause, mens Distortion åbner op for ideen med et rotationsprincip bydelene imellem, hvis det anses 

praktisk muligt. 

I stedet for den traditionelle store gadefest om onsdagen bliver der skabt arrangementer langs 

havnen om fredagen. Mange på arealerne omkring de etablerede havnebade, hvor hvert enkelt 

arrangement tilpasses de individuelle områder de tager afsæt i. Tiltaget skal ikke ses som en 1-til-1 

erstatning for Nørrebro, da havnearrangementerne for de flestes vedkommende er af meget mindre 

karaktér. Øvelsen for Distortion består i at flytte en del af publikum over i nye områder af både gratis 

og betalingsmæssig karakter. 

 

2. Der skaleres ned for de store gadescener. Fokus på mindre aktiviteter spredt over byen 

Som et tiltag der går igen helt tilbage fra 2019 festivalen, skæres der fortsat ned for de resterende 

store musikscener til den gratis gadefest. Både med pausen på Nørrebro og et fornyet fokus på andre 

gadeaktiviteter imødekommes beboere og andre interessegrupper i hidtil uset omfang i Distortion 

regi. Prioriteten til den gratis del af gadefesten byder på mere kreativt indhold af både musisk og 



 

ikke-musisk karakter. Samtidig ser det nye koncept ActionHygge dagens lys, hvilket gør hele 

festivalformatet mere alsidigt for Københavns beboere og publikum. 

 

 

3. Lukkede musikzoner med brugerbetaling - Distortion X 

Distortion X er og bliver det koncept der på sigt skal gøre festivalen bæredygtig. Selv med en 

omstrukturering af gadeaktiviteterne er udgifterne og deraf den totale risiko så stor, at 

betalingsarrangementer er en nødvendighed. Det er én af de få indtægtsmuligheder Distortion har, 

som skal gøre gadefesten i stand til at levere et højt (og påkrævet) niveau på alt fra sikkerhed til 

renhold, sanitet og trafikal afvikling. Distortion X zonerne er en fast del af selve gadefesten, men 

placeres på måder, hvor de generer beboere mindst muligt. Det er målet, at få samlet den del af 

publikum der vil de store scener med den høje musik i Distortion X zonerne, hvorved der bliver 

frigivet mere plads til den resterende gadefest. 

 

4. Forøget indsats på renhold og sanitet gennem adfærdsændringer hos publikum 

Publikum til Distortion kan være en uregerlig størrelse. Selv med et gennem årerne større praktisk 

fokus på renhold og sanitet, er det i sidste ende den enkeltes adfærd der gør byrummet mere eller 

mindre beskidt, når festen er omme. Distortion kan i praksis ikke tage ansvar for alle individer til 

gadefesten, men vi vil gerne gøre en større indsats for at påvirke publikum i en mere fornuftig 

retning. Det handler om at tage ansvar for sin egen opførsel og ens påvirkning af byrummet. Kan vi få 

flere gæster til eksempelvis at deltage i oprydningen, og være mere bevidst om det aftryk de 

efterlader, er vi nået langt.  

 

1.1 COVID-19 forbehold 
Det er vigtigt at pointere, at vi ikke er naive omkring Distortions chancer for at blive afholdt i en 

stadig vedvarende pandemi. Vi forholder os til gældende regler og restriktioner, som de ser ud nu, og 

vil selvfølgelig rette til alt efter udviklingen. Om det så betyder flere aflukkede arrangementer i 

stedet for åbne gadefester, må tiden vise. Da vi af gode grunde ikke kan forudsige fremtiden, er 

denne ansøgning møntet på et afviklingsscenarie uden restriktioner.   

 

 

2. Nødvendige foranstaltninger 
For at Distortion kan afvikles i en tilfredsstillende form, og med mulighed for at opfylde alle 

nødvendige myndighedskrav, er der to foranstaltninger vi arbejder med, som er af afgørende 

betydning for hele festivalen. 

 

2.1 Distortion X – lukkede musikzoner og brugerbetaling 
Distortion X konceptet blev allerede lanceret og godkendt i 2020 lige inden pandemien lukkede alt. 

Der er fortsat tale om lukkede musikzoner - professionelt afviklede områder med karakter af 

festivalareal. Det musiske niveau vil være af høj kunstnerisk kvalitet, hvorfor adgang til zonerne 

kræver en særskilt billet. Der vil være musikzoner på havneområdet ved Langebro, Vesterbro samt 

Rådhuspladsen. De indhegnede musikzoner vil have et højere sikkerhedsberedskab end de normale 

gadefestområder. Det sikres bl.a. med crowd safety ved scenerne, og vagtkontrol ved 

indgangspartiet der synliggøres ved store adgangsportaler. Zonerne kommer ikke til at spærre for de 

få beboere der måtte blive berørt. Der vil være fuld adgang til alle ind/opgange! Det vil ikke være 

muligt at medbringe alkohol i zonerne, da områderne serviceres af barer med eget genbrugssystem 

og miljøpant på plastkrus. 



 

Den adgangsgivende billet til Distortion X er af en ikke-kommerciel karakter. Da gadefesterne 

generelt trækker store udgifter, skal finansieringen dertil findes på andre områder, hvis 

arrangementet skal overleve. Dette kan ikke understreges nok, men vi ser det som den mest 

naturlige vej, at udvide brugerbetaling og medansvar hos vores publikum i stedet for yderligere 

kommercialisering af gadefesten.  

Der vil være en max kapacitet af billetter i omløb til de forskellige musikzoner. På denne måde vil vi 

kunne undgå nedlukning af zonerne, når kapaciteten er nået, da vi på forhånd kan melde ud, at der 

ikke er flere billetter. 

I en publikumsundersøgelse fra Distortion 2018 har 68% af 1.626 adspurgte svaret, at de stadig ville 

deltage i gadefesten, hvis det kostede et gadearmbånds pris. Derfor ser vi, at størstedelen af vores 

publikum gerne vil bidrage til den udvikling. 

 

2.2 Lyddispensation 
For at kunne sikre en god oplevelse for et stort publikum og de streethosts der afvikler (og køber sig 

ind i) de større musikaktiviteter, er dispensation for de angivne lydgrænser i Forskrift for Udendørs 

Musikarrangementer en absolut nødvendighed. De store scener er et af rammekravene for 

tilskudsbevillingen fra Kultur og Fritidsudvalget (vi har faktisk færre end der ønskes!), men det er de 

facto ikke muligt at afvikle en tilfredsstillende koncertproduktion på en større scene med de 

gældende lydkrav. 

Vi er kede af ofte at blive taget som gidsel i en debat, der udspringer af generelle støjudfordringer i 

Københavns natteliv, og ikke så meget om reelle lydproblemer til Distortion (i 2019 var der kun 16 

lydklager gennem hele festivalen). Men 80.000 mennesker og lydanlæg i gaderne larmer selvfølgelig. 

Det er en naturlig konsekvens af selve ideen om en gadefest. Med vores 2020/21 og nu 2022 strategi 

om at skære kraftigt ned på antallet af musikscener samt at flytte de store ind i lukkede zoner, vil vi 

imødegå problematikken med op imod 30% færre direkte lyd-generede beboere. Til gengæld må de 

få tilbageværende scener tildeles lyd-dispensation, så det giver mening overhovedet at afvikle en 

gadefest. Se mere om tiltag og dB-dispensationer i Lydniveau- og Musikplan. 

 

 

3. Nye konkrete tiltag 
I både 2020 og 2021 er der blevet arbejdet med konceptuelle tilføjelser af festivalen, der skulle gøre 

den mere sikker og inkluderende for flere befolkningsgrupper. I første omgang var det Distortion X 

musikzonerne, og sidste år introducerede vi konceptet ActionHygge i planerne. I den forgangne 

periode er vi bl.a. gået videre med en opdateret festivalstruktur, ændring af gadefestområder og en 

styrket indsats på renhold og sanitetsområdet gennem adfærdsændringer hos publikum. 

 

3.1 Ny struktur 
Den nye struktur danner en mere logisk opdeling af aktiviteterne i Distortion-ugen. Distortion Rave er 

karakteriseret ved at indeholde alle de aktiviteter der foregår om aften/natten, og har musik og 

klubkultur i højsædet. Både på byens natklubber og spillesteder samt Distortions egen store 

musikfestival, Distortion Ø, der afvikles på Refshaleøen. Den anden del med Distortion Gadefest 

favner alt det der foregår på og omkring gaden i dags- og de tidlige aftentimer. Herunder 

betalingskonceptet Distortion X, den gratis Distortion Byfest som stadig udgør den klart største del af 

gadefesten, og ActionHygge som det nye tredje ben med gadearrangementer der ikke er centreret 

omkring scenemusik. Strukturen skal ses som en intern opdeling, der kan skabe klarhed over projekt-

elementerne hos myndigheder og partnere. Udadtil vil der typisk kun blive kommunikeret med de 

øvre lag af strukturen. Denne ansøgning vedrører for god ordens skyld kun Distortion Gadefest. 



 

 

3.2 Distortion Byfest med havnen som nyt gadeområde 
Den almindelige gratis del af gadefesten, som man kender den, bliver fremover italesat som 

Byfesten. Her er det de velkendte streethosts der præsenterer kunstnerisk indhold (typisk musisk) 

spredt ud over et fast defineret område. Der vil være klart afgrænsede krav til, hvad man må som 

streethost ift. sceneproduktion, lydanlæg, oprydning osv. Som nævnt i initiativområderne er der ikke 

mere plads til de store scener på gaden, så alle aktiviteter til byfest-delen vil være af mindre 

karaktér. 

Tidligere har det været gratis gadefest på Nørrebro og Vesterbro bydelene, men i 2022 er der ikke 

mere Nørrebro. I stedet introduceres et udvalg af lokationer langs havnen der skal agere ”spredt” 

byfest om fredagen. Også her vil der være lokale streethosts til de enkelte arrangementer, og alle 

steder har selvfølgelig gratis adgang.  

 

3.3 ActionHygge 
ActionHygge er den største enkelttilføjelse i den nye struktur, og bliver en overordnet 

paraplybetegnelse for de skæve aktiviteter der appellerer til det primært ældre publikumssegment 

(+30, ex-Distortion deltagere og børnefamilier). Et segment af borgere der herved kan mødes på nye 

måder i deres egne gader. Aktiviteterne er mere afdæmpede arrangementer, hvor nærvær, 

formidling og skæve kulturoplevelser er i fokus. De er kendetegnende ved ikke, eller næsten ikke, at 

være centreret omkring musikoptræden. 

Med visionen om ActionHygge appellerer Distortion desuden til fonde og nye partnere om at arbejde 

sammen om at løfte gadefesten. Vejen banes for at nye typer bidragsydere kan se sig selv lave 

arrangementer. På kort sigt vil vi ændre i indholdet af gadefesten, men på lang sigt vil vi også ændre 

på den bredere befolknings opfattelse af den.  

Der arbejdes bl.a. med følgende aktiviteter som del af ActionHygge-konceptet:  

• Børn (BørneDistortion med aktiviteter til de mindste og deres familier) 

• Mad (Langbordsmiddag på hele Istedgade, pop-up dinners) 

• Debat (talks og debatter om Distortion-relaterede emner. Bæredygtighed, støj, byrum etc.)  

• Krop & Dans (F.eks. Dance-battles, Skate, Streetsport, Yoga etc. i gaden.)  

• Kunst (Kunsthappenings, installationer, galleriudstillinger, arkitektoniske indslag) 

DISTORTION
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• AntiDistortion (aktiviteter der foregår væk fra brokvarterene) 

ActionHygge bliver en fast italesat del under den samlede gadefest. Det får en særskilt plads på linje 

med Distortion X og den resterende Byfest, og vil i sin endelige udformning udgøre omkring 15-20% 

af brugsområdet af den samlede gadefest. ActionHygge er bl.a. finansieret med midler fra Region 

Hovedstaden. 

 

3.4 Donationer og gadearmbånd 
Gadearmbåndet har i en årrække været med til at sikre festivalens overlevelse, og er derfor ikke 

decideret nyt tiltag. Men i 2022 vil det tage karaktér af et donationsarmbånd, hvor publikum kan 

bidrage med det de har mulighed for, i stedet for én fast pris. Det vil være muligt at bidrage med 

beløb mellem 30 og 150 kr. Støtten fra gadearmbåndet går fortsat direkte til at afdække udgifter for 

følgende områder:   

• Sikkerhedsberedskab 

• Forbedret renholdsindsats 

• Flere og bedre toiletter (Hertil ligestilling for køn)  

• Dækning af hærværksepisoder 

• Varieret kunstnerisk indhold 

I 2019 blev der solgt 22.000 gadearmbånd, og vi vurderer, at 2/3 af de hidtidige købere vil konvertere 

til en Distortion X billet. Sammen med donationsmuligheden håber vi, at kunne fortsætte den gode 

publikumsstøtte til gadefestens udgifter. 

Gadearmbåndet har ingen adgangsgivende funktion, men der kan være tilknyttet forskellige rabatter 

og tilbud til det. 

 

3.5 Renhold, sanitet og adfærdsændringer 
Renholdsopgaven er en monumental opgave, der gennem årerne er blevet større og større i takt 

med, at kravene hertil er steget. Entreprisen vil i 2022 tilgå en ekstern leverandør, da kommunen 

ikke længere har midler og mandskab til at løfte opgaven. Det vil fremgå i den kommende 

Renholdsplan med hvem, samt hvilke kriterier aftalen indeholder. 

Der er dog tre punkter, vi kommer til at arbejde mere med, og som skal resultere i en tilfredsstillende 

løsning. 

• Større inddragelse af publikum 

Vi har igangsat et projekt der skal være med til at ændre adfærden hos publikum. 

Kommunikativt skal de involveres mere, nudges til at smide affald i de opstillede containere 

og være mere bevidste omkring (mis)brugen af byrummet. Konkrete hjælpetiltag med at få 

publikum til at bidrage med selve oprydningen er også på tegnebrættet, ligesom et 

kampagnesamarbejde med TMF påtænkes igangsat. 

• Affaldssortering 

Sorteringsarbejdet blev påbegyndt i 2018, og vil fortsætte i 2022. Alle barer vil blive pålagt at 

sortere plast, pap og glas, og i forlængelse vil der i Distortion X zonerne være pantsystem på 

genbrugskrus. 

• Beboerinddragelse 

Ved de almindeligt aftalte beboermøder, vil vi forsøge at tage beboernes ønsker og ideer 

med i den samlede opgave. På den måde håber vi at tage hånd om de værste bekymringer og 

klager på forhånd. 

Det sanitære område vil som minimum blive dækket af det påkrævede antal toiletter. Distortion 

arbejder som sidste år på en lige kønsfordeling af toiletterne, og vil i samarbejde med 

leverandørerne og gennem vores festival-map sørge for, at fremkommelig- og synligheden er bedst 

mulig. 



 

4. Distortion 2022 Gadeaktiviteter (opdateret) 
 

Kort over Vesterbro Gadefest torsdag den 2. juni 2022 

 
 

Kort over Havnefest fredag den 3. juni 2022 

 



 

4.1 Kapacitetsdefinitioner 
Vi arbejder med en ny definition på de enkelte gadeaktiviteter. Farverne på en aktivitet relaterer sig 

til et eventuelt lydanlægs formåen og behovet for lyddispensation. Dvs. at lydanlægget er 

dimensioneret til enten at kunne spille op til 300-500 personer (grøn), 500-1000 (gul) eller over 2000 

(rød). Det gør det lettere for os at kommunikere til den enkelte streethost, hvor stort et anlæg de må 

sætte op. Det bliver også nemmere at overholde lydgrænserne for de aktiviteter, der ikke har 

dispensation herfor, når anlægget er dimensioneret korrekt fra starten. 

ActionHygge-aktiviteterne (lilla) har som udgangspunkt kun begrænset lydkapacitet. 

 

Grøn markering 

• Lydkapacitet: 300-500 personer.  

• Max 30 cm podiescene. Aktiviteten foregår primært på gadeniveau. 

• Musikunderholdning er tilladt, men på mindre lydanlæg. 

 

Gul markering 

• Lydkapacitet: 500-1000 mennesker.  

• Max 30 cm podiescene. Aktiviteten foregår primært på gadeniveau. 

• Lyddispensation påkrævet. 

• Musikunderholdning er tilladt på mellemstore lydanlæg. 

• Allokeret crowd safety personale. 

 

Rød markering 

• Lydkapacitet: over 2000 mennesker.  

• Stor musikscene med kendte artister. 

• Lyddispensation påkrævet. 

• Kun i lukket Distortion X område, hvor det kræver billet at komme ind.  

• Professionelt scenesetup med dedikeret sikkerhedsplan og fast crowd safety personale. 

 

Lilla markering 

• Lydkapacitet: ingen eller begrænset.  

• Scene er tilladt ifm. speak eller let musisk underholdning 

• ActionHygge-aktiviteter med fokus på alsidigt og inkluderende indhold. 

 

 
 



 

4.2 Vesterbro Gadefest 
Området er udvidet en smule ift. tidligere med tilføjelsen af Enghaveparken. Til gengæld er flere gule 

markeringer i den indre del af Vesterbro fjernet. 

• Antal lukkede musikzoner – Distortion X (rød markering): 1 

• Antal musikaktiviteter med lydkapacitet op til 1000 personer (gul markering): 4 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 20-25 

• Antal Actionhygge aktiviteter med begrænset lydkapacitet (lilla): 5-6 

 

4.3 Havnen (opdateret) 
Havnefesten er ny og foregår samtidig på flere lokationer bl.a. i sammenhæng med flere officielle 

Havnebade/Havnezoner. Der vil være aktive havnefestområder i Sydhavnen, Inderhavnen, 

Refshaleøen og Nordhavnen, hvoraf to større sammenhængende områder vil være placeret på 

strækningen fra Islands Brygge til Inderhavnsbroen samt på Refshaleøen. Alle steder vil blive 

aktiveret af kuraterede streethosts og være af mindre karakter. Havnefesten overvåges af ekstra 

livredder-teams, der i samråd med By & Havn koordinerer hotspots for forøgede badekapaciteter. 

Der er tale om følgende foreløbige lokationer (ændringer/tilføjelser kan forekomme): 

 

Sydhavnen, Sluseholmen 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 200-500 

Islands Brygge, Havnevigen 

• Antal Actionhygge aktiviteter med begrænset lydkapacitet (lilla): 1 

• Samlet kapacitet: 200-500 

Fisketorvet, Havnebadet 

• Antal Actionhygge aktiviteter med begrænset lydkapacitet (lilla): 1 

• Samlet kapacitet: 200-500 

Islands Brygge, Havnebadet 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 2 

• Antal Actionhygge aktiviteter med begrænset lydkapacitet (lilla): 1 

• Samlet kapacitet: 2000-2500 (ved badet) +10.000 i alt. 

Kalvebod Brygge, Bølgen 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 1000-1500 

Inderhavnen, Christianshavn 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 3 

• Samlet kapacitet: 1500-2000 

Inderhavnen, Blox 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 1000-1500 

Inderhavnen, Havnegade 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Antal Actionhygge aktiviteter med begrænset lydkapacitet (lilla): 1 

• Samlet kapacitet: 1000-1500 

Refshaleøen, Sønder Refshalebassin 

• Antal gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 1000 personer (gul markering): 1 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 1500-2000 (ved badene) 5000 i alt. 



 

Refshaleøen, Halvandet 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 1000-1500 

Nordhavnen, Badezone Sandkaj 

• Antal mindre gadeaktiviteter med lydkapacitet op til 500 personer (grøn markering): 1 

• Samlet kapacitet: 500 (ved badet) +2000 i alt. 

 

4.4 Distortion X 
Der afvikles i alt fire lukkede Distortion X arrangementer. To om onsdagen og to om torsdagen. Der 

afvikles på følgende lokationer: 

Onsdag 

• Rådhuspladsen - Kapacitet: 6000 

• Ved Langebro (Langebrogade/Ved Langebro) - kapacitet: 4000 

Torsdag 

• Rådhuspladsen - Kapacitet: 6000 

• Vesterbro, Øksnehallen/DGI-byen/Ingerslevsgade - Kapacitet: 10.000 

Alle steder kræver særskilt billet, så sikkerhedsniveauet er maksimeret og trængselsproblemer kan 

undgås. 

 

4.5 Plads til det lokale 
Aktivitetsantallet for gadefesterne er ikke endeligt. Men vi bestræber os på, at placeringerne ikke 

flyttes. Dog skal det være muligt, for at sikre den lokale forankring, at aktører nemt gennem vores 

ansøgningsprocedure kan byde ind med en plads foran eller i nærheden af deres 

forretning/restauration. Siden 2015 er den lokale forankring i gadefesternes indhold steget fra 60% 

til 70% i 2019, og det er derfor en vigtig del af festivalens DNA at sikre dette.  

 

4.6 Udvikling af Distortion gadeaktiviteter 
Grafikken herunder viser udviklingen af lydrelaterede gadeaktiviteter, musikscener samt større 

festivalscener i 2018, 2019 og planlagt i 2020/21/22. 

 

 
 

Som det ses, tilgodeser strategien nu klart de mindre gadeaktiviteter, samtidig med at de større 

musikscener nedskaleres. De største er i 2022 endda helt væk fra gaden, og forekommer nu kun i de 
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lukkede Distortion X musikzoner, hvilket viser, at vi tager beboerbekymringer seriøst. Samtidig ses 

det også tydeligt at det samlede antal aktiviteter er nedskaleret med Nørrebro ude af ligningen i 

2022. Vi kan ikke helt skære festen på gaden væk, da Distortion i sin essens handler om at fejre byen, 

men vi mener, at et niveau som det viste er en fornuftig balance. 

 

 

5. Der ansøges om 
- Distortion X på Rådhuspladsen og Ved Langebro onsdag den 1. juni 2022: Lukkede musikzoner med 

entré og publikumsbegrænsning. 

- Vesterbro område + Distortion X på Rådhuspladsen og ved Øksnehallen/DGI Byen/Ingerslevsgade 

torsdag den 2. juni 2022: Gadefest med tilhørende gadeaktiviteter, musikscener og lukket 

musikzoner med entré og publikumsbegrænsning. 

- Havneområder, flere lokaliteter omkring havnebade/havnezoner fredag den 3. juni 2022: 

Havnefester med pool parties og mindre musikaktiviteter. 

 

Grundet lydniveau, klager og sikkerhedsmæssige årsager ansøges der også om musikafspilning med 

differentieret nedlukningsprocedure.  

 

Lokationer    Tidsrum 

Grønne – Gadeaktiviteter:  16.00 – 22.00 / 15.00 - 21.00 (fredag) 

Gule – Musikaktiviteter:   16.00 – 22.00 / 15.00 - 21.00 (fredag) 

Distortion X, Ved Langebro:  16.00 – 22.00 

Distortion X, Vesterbro:   17.00 – 24.00 (Øksnehallen har åbent til kl. 03.00) 

Distortion X, Rådhuspladsen:   16.00 – 24.00 (onsdag + torsdag) 

Tidsdifferentieringen skal sikre at afstrømningen væk fra brokvartererne og beboelse sker i et bedre 

flow, når Gadefesten slutter. 

Ansøgning om lyd-dispensation og oversigt over hvilke områder dette gælder, er beskrevet i 

Lydniveau- og Musikniveauplan. 
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Tillæg til afviklingsstrategi 
 

 
 

Håndtering af publikumsmængder 
Nu hvor gadefesten på Nørrebro holder pause, vil der potentielt være mange mennesker der søger 

efter andre Distortion aktiviteter. Hvordan håndteres derfor et eventuelt stort antal gæster ved X 

områderne om onsdagen? Hvad gør vi forebyggende, og hvad gør vi på selve dagen? 

 

Forebyggende tiltag 

Som udgangspunkt kræver det en stor kommunikativ indsats fra Distortion omkring omlæggelsen af 

festivalformatet. Det gøres allerede fra januar/februar måned, hvor Distortion X format, lineup og 

billetsalg offentliggøres. 

Der bliver i det hele taget et stort fokus på forsalgsbilletter, samtidig med at der gøres opmærksom 

på, at der intet fysisk billetsalg vil være på dagen. 

 

På dagen 

Ved Langbro Distortion X zonen, er der mulighed for at indarbejde en bufferzone, således at 

publikum visiteres allerede på Kalvebod siden og længere nede af Langebrogade. Her vil også blive 

indsat specielt crowd control personale der kan omdirigere folk uden billet. 

Der bliver ikke stillet billetvogne op, så det er kun muligt at sikre sig adgang via forsalgsbillet. 

Der arbejdes med muligheden for at opdele Metroadgangene på Rådhuspladsen i adskilte ind- og 

udgange for at forhindre for store menneskemængder på samme sted. 

 

Som udgangspunkt forventer vi ikke det store pres, da de kommunikative tiltag gerne skulle virke for 

størstedelen af publikum. Med en kapacitet på ca. 10.000 gæster i de to X-zoner, mener vi, at det 

potentielt interesserede publikum vil blive optaget her. 

 

Udfordringer ved ny placering i havnen 
I forbindelse med de nye havneplaceringer, er der kommet nyt fokus på specielt affald og sikkerhed i 

selve havnebassinet. Vi forventer umiddelbart ikke et meget større affaldsproblem end, hvad der 

under normale forhold på en varm sommerdag er tilfældet. Vi vil dog stadig, for at imødekomme 

bekymringen, have opsynsbåde der vil rundere ved de størst belastede områder. Det være sig 

specifikt ved Kalvebod og Islands Brygge samt ved Sønder Refshalebassin. 

Ligeledes vil bekymringen om sikkerhed blive håndteret med ekstra livredder personale, der ved 

samme ovennævnte områder overvåger gæsternes badeforsøg uden for de opmærkede badezoner. 

Noget der i princippet vil give en langt større sikkerhed end på andre store badedage. 

 

Distortion X ved Langebro 
Vi har valgt at lægge Distortion X arrangementerne om onsdagen og torsdagen i lighed med de to 

sidste års planer. Den nye version ved Langebro området, bliver dermed den ene ”onsdags-X” 

sammen med Rådhuspladsen. Det er der flere grunde til. 



 

1. Ved omlæggelsen af gadearrangementerne, er der ikke nogen gadefest om onsdagen, som 

publikum ellers er vant til. For at imødekomme den anseelige del af vores gæster der stadig 

vil ud den dag, er X-arrangementerne et alternativ der kan håndtere i omegnen af 10.000 

gæster. Det er det antal vi forventer vil være interesseret i at rykke med fra den traditionelle 

gadefest og over til Distortion X formatet. 

2. Distortion strækker sig over flere dage med både gratis- og betalingsarrangementer. Da vi 

fortsat har Distortion Ø fredag og lørdag, har vi derved spredt den type events over flere 

dage. Vi er ikke interesseret i at kannibalisere på vores eget betalingsevent på Refshaleøen 

ved at afvikle et andet stort betalingsevent i byen. Det er simpelthen en fast del af 

festivalkonceptet.  

3. Det er ikke meningen at fredagen skal være en vild festdag i havnen. Det er her vi vil 

præsentere mere afdæmpede arrangementer der, selvom de godt kan være musisk 

baserede, vil være målrettet et lidt ældre publikumssegment. Det er vigtigt at pointere at ca. 

80% af Distortions indhold vil være af gratis karaktér, og fredagens 

gade/havnearrangementer vil alle være af den type. 
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København, 1. september 2021 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Københavns Kommune 

 

DISTORTION X 2022 

Adgangsstrategi
 

 

Lukkede musikzoner 
Konceptet Distortion X består af lukkede musikzoner på Ved Langebro/Langebrogade onsdag den 1. 

juni, Vesterbro torsdag den 2. juni og Rådhuspladsen den 1. og 2. juni. Alle områder vil være 

indhegnet med professionelle vagter og bemandet entré. Hvert enkelt område kræver særskilt billet 

for adgang. Det vil ikke være muligt at medbringe egne drikkevarer. Der er i det store hele tale om et 

standard festivalområde. 

 

Distortion X, Vesterbro 
Området vil være indhegnet omkring Øksnehallen og pladsen foran samt en del af DGI-byen og 

Ingerslevsgade. Der vil være 7 scener på området med en maxkapacitet på 11.000 mennesker. 

 

Distortion X, Havnen 
Området vil være indhegnet omkring Langebrogade og Ved Langebro. Der vil være to scener med en 

samlet maxkapacitet på 4000 mennesker. 

 

Distortion X, Rådhuspladsen 
Området vil være helt afskærmet med skibscontainere og én stor scene. Maxkapacitet er 6000 

mennesker pr. dag. 

 

Indgangspartierne er delt op med flere indgangssluser hvoraf der er både fast-track sluser (for 

gæster der har konverteret billet til armbånd) og ticket-holders sluser (for gæster der skal have 

scannet billet). 

 

Prisstruktur 
Der skelnes mellem de enkelte Distortion X zoner. Det betyder, at de solgte billetter kun giver adgang 

til bestemte zoner. På den måde undgår vi at havne i situationer, hvor der er flere folk der får adgang 

til en zone, end der er plads til. 

Beboere der er direkte berørt af generne fra områderne får tilbudt gratis adgang. 

• Havnebilletten giver adgang til Distortion X på Ved Langebro (Distortion X – Havnen). Pris 

160-180 kr. 

• Vesterbrobilletten giver adgang til Distortion X i Øksnehallen/DGI-byen/Ingerslevsgade 

(Distortion X – Vesterbro). Pris 180-200 kr. 

• Distortion X på Rådhuspladsen kræver særskilt billet begge dage (Distortion X – 

Rådhuspladsen) Pris 160-180 kr. 
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Beboerkontakt 
 

Varsling 
Der distribueres nabovarsling primo maj 2022. Der varsles om hvor og hvornår Distortion foregår, 
parkeringsforhold samt kontaktoplysninger til Distortion. Varslingen vil være at finde på 
arrangementsområderne på Vesterbro, omkring Rådhuspladsen, Havnefestlokationerne og 
Refshaleøen. Den bliver først og fremmest hængt op i opgange og sekundært i butikker samt andre 
offentlige steder.  
Efter flere års gode erfaringer, mødes Distortion med relevante lokaludvalg, beboer-, andels- og 
handelsforeninger samt institutioner forud for festivalen ift. særligt sårbare områder, tilgængelighed 
mm. 
 

Nabohjemmeside 
Link: http://www.cphdistortion.dk/nabo/  
Distortions hjemmeside har været hyppigt besøgt de foregående år. Nabohjemmesiden vil indeholde 
information om:  

• Kontaktoplysninger med e-mail og telefonnummer 
• Hvilket tidsrum der er åbent for opkald 

• Tidsplan for Nørrebro, Vesterbro, Havnefester, Rådhuspladsen og Refshaleøen 
• Tider for opsætning, nedtagning, lydprøver, gadefester, efterfester og oprydning 
• Kort til orientering om hvilke gader, pladser og andet der vil blive berørt 

• Kort over trafikal afvikling; afspærring og parkering 
• Ændringer af busruter 

• Rabat i parkeringsanlæg m.m. 
 

Beboerhotline 
For akutte henvendelser er beboertelefonen åben op til samt under festivalen. Der føres logbog over 
opkald, således at vi kan systematisere opgaverne og vidensopsamle til næste års festival.  
Åbningstider til Gadefesten: To dage før: kl. 10.00-16.00 Under Gadefesten: kl. 09.00-01.00 To dage 
efter: kl. 10.00-18.00 
 
 
 
 



 

Særligt om renhold 
 

Spulevogn på kald 
Der vil igen blive indgået en aftale med renholdsleverandøren om en spulevogn på kald til rådighed 
under rengøringen af gadefestområderne. Denne vil blive brugt i tilfælde af klager angående 
specifikke arealer, der ikke er tilstrækkelig rengjorte i første omgang, eller som af anden årsag 
trænger til hurtig rengøring. Beboerhotlinen vil i tilfælde af henvendelser kunne kontakte den 
vagthavende fra renholdsafdelingen. 
Distortion gennemgår henvendelserne med beboer og renholdsleverandør, som derefter kører ud og 
ser på behandling af hændelsen. 
 

Rengøring af opgange 
Der rengøres i urin-berørte opgange af privat rengøringsfirma, og beboere som oplever, at deres 
opgange o.a. er blevet voldsomt beskidte eller ødelagte, kan ringe ind til beboerhotlinen. Derefter vil 
et rengøringshold tage ud og rengøre det anmeldte område. Distortion har et ønske om, at denne 
information ikke bliver gjort offentlig, da mange beboere vil tage affære uden at have berettiget 
grundlag for behandling. Dette er baseret på tidligere års erfaringer og mange henvendelser. 
 

Tryghed gennem dialog 
 

Natteravne 
Som tidligere indgås der aftale med Natteravnene der stiller med ca. 80-100 Natteravne pr dag. De vil 
afhjælpe vores tryghedskorps og øvrige personale med at sikre god opførsel hos publikum og derved 
tryghed for beboerne.  
 

Infostandere 
Som tidligere sætter Distortion infostandere op i de relevante bydele. Infostanderene vil indeholde 
naboinformation og henvisning til nabohjemmesiden på internettet.  
Derudover vil Distortion yderligere på dagene informere beboere og publikum via kreativ skiltning på 
flag, målportaler, stilladser mm. 
 

Møder med lokaludvalg 
De seneste år har Distortion deltaget i møder med Lokaludvalgene for Nørrebro, Vesterbro og Indre 
By for at skabe en god dialog, efterkomme eventuelle ønsker og være løsningsorienteret i forhold til 
problematikker såsom hærværk, urinering m.m.  
Distortion vil søge at opsætte møder med hvert lokaludvalg i løbet af foråret. TMF vil være inviteret 
til alle møderne, hvor Distortion vil præsentere årets vision og fremvise kort over 
arrangementsområdet. 
 

Møder og aftaler med foreninger og beboere 
Vi har de senere år haft dialog med berørte beboere og foreninger. Det fortsættes, hvor der laves 
specifikke aftaler omkring hegnsopsætning, ekstra ydet sikkerhed, ændring af sceneopsættelse mm. 
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Afviklingsdatoer: 1-5 juni 2022 
 
Version 1.0 - 1. september 2021 

 
NB. datoer tilpasses ved 1. Stjernemøde 

 

 

Dato Agenda 

15. september 2021 Fase 1: Hovedansøgning indsendes til TMF 

- Periode, lokationer, overordnet beskrivelse af indhold, 

lukning af veje, placering af aktiviteter 

- Afviklingsstrategi 

- Kortmateriale over arrangementsområder 

- Lydniveau og musikplan m.m. 

1. december 2020 
(præcis dato aftales) 

1. Stjernemøde 

Deltagere: Distortion, TMF, Politi, HBR, Region H m.fl. 

- Fremlæggelse af idegrundlag og strategiplan 

- Gennemgang og beslutning af køreplan og mødedatoer for 

2022 

6. januar 2022 Streethost informationsmøde 

Deltagere: Distortion, streethosts 

8. februar 2022 Fase 2: Distortion X delansøgninger til TMF 

- Periode, lokationer, beskrivelse af indhold, placering af 

materiel 

- Produktionstegninger (1. version) 

- evt. ansøgninger om byggetilladelser (konstruktioner + 

beredskabsplaner) 

15. februar 2022 Tilmeldingsfrist for streethosts til gadefesten 

22. februar 2022 Hovedansøgning opdateres med tilrettede udkast af planer 

og kortmateriale. Der suppleres med: 

- Trafikal afvikling og skilteplaner inkl. informationstavler 

(1.version) 

- Procesplaner for opstilling/nedtagning 

- Renholdspligtigt område defineret 

- Informationsplan og redegørelse for forebyggelse af støj og 

hærværk 



 

Dato Agenda 

 Skilte- og trafikal afviklingsplan indsendt til Færdselspolitiet 

(1. version) 

28. februar 2022 Renholdsaftale indgået med leverandør 

4. marts 2022 Fase 3: Streethost delansøgninger til TMF 

- Periode, lokationer, beskrivelse af indhold, placering af 

materiel 

- Produktionstegninger (1. version) 

- evt. ansøgninger om byggetilladelser (konstruktioner + 

beredskabsplaner) 

Sikkerhedsplan (1. version) 

10. marts 2022 2. Stjernemøde 

1. Beredskabsgruppemøde 

Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR, Region H 

1. Trafikgruppemøde 

Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR 

- Fremlæggelse af opdaterede kort med placering af 

streethosts og endelige redningsveje 

15. marts 2022 Hovedansøgning opdateres med tilrettede udkast af planer 

og kortmateriale. Der suppleres med: 

- Sanitets-, Renholds-, og produktionsplan (1. version) 

25. marts 2022 Lejlighedsbevillinger indsendes til Politi 

Sidste ansøgninger om byggetilladelser indsendt 

21.-29. marts 2022 Gennemgangsmøde 

Deltagere: TMF, Distortion, Streethosts 

- hvor det vurderes nødvendigt 

8. april 2022 Rettelser af målfaste tegninger afsluttet og indsendt 

15. april 2022 Streethosts forhåndsgodkendes af TMF på baggrund af 

målfaste tegninger m.m. 

21. april 2022 3. Stjernemøde 

2. Beredskabsgruppemøde 

Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR, Region H 

2. Trafikgruppemøde 

Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR 

- Gennemgang af skilte- og trafikplan 

2. maj 2022 Sikkerheds- Skilte- og Trafikplan indsendt (endelig version) 



 

Dato Agenda 

15. marts – 3. maj 2022 Tilretteproces 

- Sanitets-, renholds-, kommunikations- og produktionsplan 

(endelige versioner og godkendelse) 

- Redegørelse for forebyggelse af støj og hærværk 

8. februar – 9. maj 2022 Tilretteproces 

- Målfaste tegninger (endelige versioner og godkendelse) 

22. februar – 9. maj 2022 Tilretteproces 

- Sikkerhedsplan og Risikovurdering (endelige versioner og 

godkendelse) 

- Skilteplan og Trafikal afviklingsplan (endelige versioner og 

godkendelse) 

16. maj 2021 Samtlige tilladelser fra offentlige myndigheder til 

afholdelse af Distortion 2021 modtaget 

19. maj 2021 Afsluttende beredskabsgruppemøde 

Deltagere: Distortion, Politi, HBR, Region H 

- Recce-tur og dilemmaøvelser 

1. – 5. juni 2022 Afvikling af Distortion 2022 

Slut juni 2022 Evaluering af Distortion 

(Alle parter har holdt intern evaluering inden dette møde) 
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Arrangement
Sagsnr. 402710, Indsendt den 15-10-2021

Arrangør

CVR-nummer

31183200

Virksomhedsnavn

NUS/NUS ApS

Afdeling/P-nummer

1014123306

Adresse

Vej Nr Etage/side

Refshalevej 167A 1

Postnummer By

1432 København K

Land

Danmark

Kontaktperson
Navn

Tim Ulrich

E-mail

tim@nusnus.dk

Tlf

30257505
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Arrangement

Arrangementnavn

Hovedansøgning: Distortion Festival 2022

Type

Festival

Beskrivelse

Distortion København - 'celebrating street life and new dance music' er en hyldest til københavns

vækstlag for ny musik, byliv, klubber, cafe-liv, performance, installationer og moderne kultur. Se

vedlagte dokumenter for uddybning.

Deltager antal

Over 20.000

Kommercielt?

Ja

Kommerciel beskrivelse

Kommercielt indhold er typisk projekter med lokale erhvervsdrivende, magaziner, sponsorer eller

andre leverandører som laver en scene/event happening med tilknytning til deres butik/produkt.

Materiale beskrivelse

Højtaleranlæg, scener og boder, toiletter, infostandere, stilladsbar m.m. Se vedlagte dokumenter

for uddybning.

Øvrige bemærkninger

Udskænkes der drikkevarer som en del af arrangementet

Ja

Forventet antal udskænkninger i alt

200000

Beskriv emballage til udskænkning af drikkevarer
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Der sælges øl i dåser og drinks i krus. Vi arbejder med TMF om løsninger med genbrugskrus.

Skal der gives dispensation til kravet om brug af engangsplast

Ikke valgt

Steder

Navn Bemærkninger

Litauens Plads (Vesterbro-Kongens Enghave)

Enghaveparken (Vesterbro-Kongens Enghave)

Enghave Plads (Vesterbro-Kongens Enghave)

Halmtorvet (Vesterbro-Kongens Enghave)

Skydebanehaven (Vesterbro-Kongens Enghave)

Ingerslevsgade 44 - Ingerslevsgade 22

Rådhuspladsen (Indre By)

Havneparken - Plænerne ved Havnebadet (Amager Vest)

Kalvebod Bølge (Indre By)

Refshalevej 145A

Ved Langebro 1 - Langebrogade 1C

Periode

Sted Litauens Plads (Vesterbro-Kongens Enghave), Enghaveparken (Vesterbro-
Kongens Enghave), Enghave Plads (Vesterbro-Kongens Enghave),
Halmtorvet (Vesterbro-Kongens Enghave), Skydebanehaven (Vesterbro-
Kongens Enghave), Ingerslevsgade 44 - Ingerslevsgade 22

Periode starter 02-06-2022 kl. 16:00

Periode slutter 02-06-2022 kl. 22:00

Skal der bruges tid til opsætning og
nedtagning i forbindelse med
arrangementet?

Ja

Opsætning starter 02-06-2022 kl. 09:30

Nedtagning slutter 03-06-2022 kl. 02:00

Afspilles lyd, musik eller speak i perioden? Ja

Beskriv typen af lyd, musik eller speak, der
afspilles

Der afspilles forskellige genrer til de enkelte gadefester. Det vil senere blive
specificeret i de enkelte gadefesters (Streethosts) indhold. Hver enkelt
gadefest bliver oprettet via ansøgningsportalen.
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Afholdes lydprøver forud for perioden? Ja

Lydprøve  starter 02-06-2022 kl. 14:00

Lydprøve  slutter 02-06-2022 kl. 15:30

Sted Ingerslevsgade 44 - Ingerslevsgade 22

Periode starter 02-06-2022 kl. 16:00

Periode slutter 03-06-2022 kl. 00:00

Skal der bruges tid til opsætning og
nedtagning i forbindelse med
arrangementet?

Ja

Opsætning starter 02-06-2022 kl. 10:00

Nedtagning slutter 03-06-2022 kl. 03:00

Afspilles lyd, musik eller speak i perioden? Ja

Beskriv typen af lyd, musik eller speak, der
afspilles

Der afspilles forskellige genrer indenfor urban-paraplyen. Området inkl. en
del af DGI-byen og Øksnehallen er en lukket musikzone der gå under
navnet Distortion X. Arrangementet oprettes via ansøgningsportalen.

Afholdes lydprøver forud for perioden? Ja

Lydprøve  starter 02-06-2022 kl. 14:00

Lydprøve  slutter 02-06-2022 kl. 15:30

Sted Rådhuspladsen (Indre By)

Periode starter 01-06-2022 kl. 16:00

Periode slutter 03-06-2022 kl. 00:00

Skal der bruges tid til opsætning og
nedtagning i forbindelse med
arrangementet?

Ja

Opsætning starter 30-05-2022 kl. 10:00

Nedtagning slutter 03-06-2022 kl. 16:00

Afspilles lyd, musik eller speak i perioden? Ja

Beskriv typen af lyd, musik eller speak, der
afspilles

Der afspilles forskellige genrer indenfor urban-paraplyen. Området er en
lukket musikzone der gå under navnet Distortion X. Arrangementet oprettes
via ansøgningsportalen.

Afholdes lydprøver forud for perioden? Ja

Lydprøve  starter 01-06-2022 kl. 14:00

Lydprøve  slutter 01-06-2022 kl. 15:30

Sted Ved Langebro 1 - Langebrogade 1C

Periode starter 01-06-2022 kl. 16:00

Periode slutter 01-06-2022 kl. 22:00

Skal der bruges tid til opsætning og
nedtagning i forbindelse med
arrangementet?

Ja

Opsætning starter 01-06-2022 kl. 09:00

Nedtagning slutter 02-06-2022 kl. 02:30

Afspilles lyd, musik eller speak i perioden? Ja
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Beskriv typen af lyd, musik eller speak, der
afspilles

Der afspilles forskellige genrer indenfor urban-paraplyen. Området er en
lukket musikzone der gå under navnet Distortion X. Arrangementet oprettes
via ansøgningsportalen.

Afholdes lydprøver forud for perioden? Ja

Lydprøve  starter 01-06-2022 kl. 14:00

Lydprøve  slutter 01-06-2022 kl. 15:30

Sted Havneparken - Plænerne ved Havnebadet (Amager Vest), Kalvebod Bølge
(Indre By), Refshalevej 145A

Periode starter 03-06-2022 kl. 15:00

Periode slutter 03-06-2022 kl. 21:00

Skal der bruges tid til opsætning og
nedtagning i forbindelse med
arrangementet?

Ja

Opsætning starter 03-06-2022 kl. 09:30

Nedtagning slutter 04-06-2022 kl. 02:00

Afspilles lyd, musik eller speak i perioden? Ja

Beskriv typen af lyd, musik eller speak, der
afspilles

Der afspilles forskellige genrer til de enkelte havnearrangementer. Det vil
senere blive specificeret i de enkelte gadefesters (Streethosts) indhold. Hver
enkelt havnearrangement bliver oprettet via ansøgningsportalen.

Afholdes lydprøver forud for perioden? Ja

Lydprøve  starter 03-06-2022 kl. 13:30

Lydprøve  slutter 03-06-2022 kl. 14:30

Kontaktinformation ved gener

Distortions beboerhotline - med mail, telefon mm.

Afspærring

Afspærringsplaner

VBarbejdskort2022-200dpi-A1-v01-lowres.pdf

Ugedag fra Ugedag til

Dato fra Dato til
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- -

Specielle undertavle tekster samt øvrige relevante skilte tekster

 Undertavlen fjernes når forbudsperioden er startet

Nej

Dokumentation

Opstillingsplan

HavnenAktivitetsomraderFredag2022-A1-v03.pdf

VBbrugsomradeTorsdag2022-A1-v01.pdf

InderhavnenBrugsomradeFredag2022-A1-v03.pdf

DistortionXzonerOnsdag2022-A1-v03.pdf

LangebroXBrugsomradeOnsdag2022-A1-v03.pdf

RHPXBrugsomradeOnsdagTorsdag2022-A3-v01.pdf

Informationsplan

InformationsplanDistortion2022v1.pdf

Andet dokumentation

AfviklingsstrategiDistortion2022v2.pdf

KøreplanDistortion2022v1.pdf

LydniveauOgMusikplanDistortion2022v2.pdf

AdgangsstrategiDistortionX2022v1.pdf

TillægAfviklingsstrategiDistortion2020.pdf

UgeplanDistortion2022v1.pdf

Distortion - Københavns byfest 2022-24-KKFansøgning.pdf

TMFdokumentlisteDistortion2022v1.pdf

Sagsbehandler

Sagsbehandler
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Connie Dalsgaard
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