
Kære nabo
Distortion finder sted på Vesterbro torsdag 2. juni 2022. 

Gadefesten vender tilbage med arrangementer for både børn og 
voksne. Der vil være musikaktiviteter, langbordsmiddag på Istedgade, 
BørneDistortion i Enghaveparken og meget mere. Til forskel fra 
tidligere vil hovedparten af musikscenerne være af mindre karaktér, og 
der vil være mere fokus på vores nye ActionHygge koncept. Der 
forventes dog stadig mange mennesker i byrummet, så man bør tage 
sine forbehold for dette.

I arrangementsområdet bliver en del gader og p-pladser spærret og 
lydniveauet vil stige. Vi beklager på forhånd for eventuelle trafik- og 
støjgener forbundet hertil, og håber på jeres forståelse. Alle er meget 
velkomne til at kigge forbi.

TIDSPLAN
1. juni kl. 23.00: P-forbud indtræder indenfor lilla streger.
2. juni kl. 07.00: P-forbud indtræder indenfor blå streger.
09.00: Arrangementsområdet afspærres. Al ind- og udkørsel ophører.
11.00-14.00: Opsætning af scener, barer, borde og bænke.
14.30-15.30: Lydprøver
16.00-22.00: Gadefest (OBS: scener frem til kl. 24.00 kun på Ingerslevsgade)
22.00-08.00: Oprydning. Ind- og udkørsel åbnes gradvist frem til 07.00, 
hvor alle P-forbud ophører

MERE INFO & KONTAKT
www.cphdistortion.dk/nabo og kontakt os på nabo@cphdistortion.dk og 
hotline tlf. 42662679 og 42688290 (åbningstid: 30/5 og 31/5 fra kl. 10-16, 
1/6 og 2/6 fra kl. 10-00, 3/6 fra kl. 10-21).

PARKERING
Af sikkerhedsmæssige hensyn kan politiet 
være nødt til at fjerne biler, som ikke 
overholder et P-forbud. Hvis du har en 
beboer- eller erhvervslicens til licenszone 
Vesterbro, gælder denne også i perioden fra 
1. juni til og med 6. juni til de to nærliggende 
licenszoner Valby og Indre By. Du skal ikke 
gøre noget. Licensens gyldighed udvides 
automatisk i ovenstående periode. Du kan 
se licenszonens afgrænsning i kortet på 
kk.dk/licenszoner. Hvis du har spørgsmål 
til, hvor din licens er gyldig, kan du 
henvende dig til parkering@kk.dk.

Find mere info i linket
på QR-koden eller på

www.cphdistortion.dk/nabo

KONCERT
indtil. kl. 00.00

OMRÅDE MED P-FORBUD
OG KØRSEL FORBUDT

Kødbyen er åben for
indkørsel via Dybbølsbro
frem til kl. 17.00.


