Distortion 2019
Musikscene
Infomøde 29. januar 2019
Deadline for ansøgning 25. februar 2019
Du får svar 28. februar 2019

I denne guide får du hjælp til at ansøge om at blive streethost med en
musikscene. Vil du i stedet ansøge om at deltage med en aktivitet, finder du en
separat guide hertil på cphdistortion.dk.
Hvem kan ansøge?
Streethosts er lokale ildsjæle med base i København. I kan være en forening, en
butik, en bar, en andelsforening eller noget femte. Det afgørende er, at I har en
unik idé.
Hvilken fest kan I lave?
Der er stort set ingen grænser. Alt fra emorock til techhouse, strubesang, gospel,
jitterbug og country-western er velkomment – så længe I laver noget, I brænder
for og stabler et gennemført arrangement på benene. Byd ind med det, I brænder
for!
Deltagergebyr
Musikscene + bar: fra 9.500 kr.
Hvad får I for gebyret?
Som streethost kan i lave en scenen med musikalske bookinger efter eget valg.
For deltagergebyret får I derudover:
• Synlighed og eksponering på Distortions platforme, i vores program og på
vores festivalkort
• Hjælp til det praktiske – vi laver skilte og afspærringsplan, opsætter
toiletter og står for sikkerhed, rengøring m.m.
• Hjælp til at skaffe af de nødvendige tilladelser og bevillinger
• Mulighed for at opstille egen bar
Deltagelseskrav
Alle streethosts, der godkendes til Distortion 2019, skal igennem en
standardproces, der bl.a. indebærer udarbejdelse af en plantegning samt en
sikkerhedsplan. Men bare rolig, vi klæder jer på og samarbejder med jer hele
vejen.

De vigtigste deadlines
• 25. februar: Ansøgningsfrist
• 28. februar: Seneste svar til ansøgere
• 7. marts:
Underskrevet kontrakt
• 15. marts:
Betalt faktura
• 2. april:
Udfyldt lejlighedsbevilling
• 17. april:
I indsender information til programmet
• 2. maj:
Offentliggørelse af program for 2019
Vi opfordrer til at ansøge hurtigst muligt, da vi kontakter ansøgere løbende.
Infomøde
Hvis I har spørgsmål, kan I deltage på vores infomøde tirsdag den 29. januar
2019 kl. 18. Lokation offentliggøres senere. I kan også skrive til Gadefestafdelingen på streetparty@cphdistortion.dk.
Søg her
I skal ansøge online via https://podio.com/webforms/22110058/1549485

