Distortion 2019
Nørrebro onsdag 29. maj
Distortion er tilbage på Nørrebro. I den forbindelse vil en række gader og
parkeringspladser blive spærret, og lydniveauet i det såkaldte arrangementsområde vil stige.

Koncert
indtil kl. 23.00

TIDSPLAN
28. maj 23.00: P-forbud indtræder indenfor lilla streger.
29. maj 07.00: P-forbud indtræder indenfor blå streger.
09.00: Arrangementsområdet afspærres. Al ind- og udkørsel ophører.
11.00-14.00: Opsætning af scener, borde og bænke.
14.30-15.30: Lydprøver.
16.00-22.00: Koncerter (OBS: 2 scener frem til kl. 23.00).
18.05-18.09: “Love is in the air”. Hyldest til Master Fatman, se rød kasse
23.00-08.00: Oprydning.
01.00-07.00: Ind- og udkørsel åbnes gradvist frem til 07.00.
06.00: Alle P-forbud ophører.
PARKERING
P-forbud: Der indtræder forskellige P-forbud i arrangementsområdet. Se
kort og tidsplan for detaljer. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan politiet
være nødt til at fjerne biler, som ikke overholder et P-forbud.

Koncert
indtil kl. 23.00

“Love Is In The Air” –
en hyldest til Master
Fatman under
gadefesten kl. 18.05
Vær med når 28 scener
og tusindvis af beboere
spreder Master Fatmans
yndlingssang, "Love Is
In The Air”, over hele
Nørrebro.
Stil ind på Radio24Syv
(FM 102.9) kl. 18.05, åbn
vinduerne og skru op!

Udvidet beboerlincens: I forbindelse med ovenstående P-forbud
lemper Københavns Kommune midlertidigt reglerne for, hvor berørte
beboere kan parkere med deres beboerlicens. Lempelsen betyder, at
beboere, hvis gade bliver afspærret på grund af festivalen på Nørrebro,
kan parkere i P-licenszonerne Indre Østerbro (IØ) og Ydre Nørrebro (YN).
Lempelsen gælder på Nørrebro 28. maj kl. 16.00 til 31. maj kl. 08.00.

MERE INFO & KONTAKT
Web: www.cphdistortion.dk/nabo
Email: beboer@cphdistortion.dk

Tlf. 7196 0205 - åbningstider:
27. - 28. maj kl. 13.00-19.00
29. - 30. maj kl. 10.00-01.00
31. maj - 1. juni kl. 13.00-19.00

Distortion og Tuborg byder i år på Beboerfest på Blågårds Plads. Vi holder bl.a. en stor
Københavnermiddag med 3-retters menu fra restaurant Ranee’s. Beboere kan spise med
GRATIS – der er begrænset plads, meld jer til på www.cphdistortion.dk/nabo
Stor tak til beboere på Nørrebro, Vesterbro og Indre By, som siden 2000 har budt Distortion velkommen i deres bydele. Vi lover at gengælde det ved at vise mest muligt hensyn.

