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Distortion 2023 Streethost Barreglement 
Som streethost til Distortion får du mulighed for at lave en bar sammen med dit event. Det er her du 
kan lave en ekstra indtjening, der kan bruges til at dække de produktionsudgifter der er til selve 
eventdelen.  
 
Der er nogle ret strikse krav til det at drive en bar under Distortion, da vi skal følge gældende 
lovgivning på området – men vi vil selvfølgelig hjælpe alt hvad vi kan hele vejen igennem processen. 
 
Distortion sørger for følgende til en streethost-bar: 
 

• Barelementer fra Carlsberg. Som udgangspunkt får man 2 barelementer. Et barelement fra 
Carlsberg måler omkring 75 x 260 centimeter– hvilket giver dig 5 salgsmeter i alt. Man kan 
tilkøbe ekstra elementer for 500 kr. pr. stk. (til eksempelvis en bagbar) 

 
• Drikkevaresortiement som man SKAL købe gennem Distortion. Sortimentet består af 

følgende varer (priser er klar den 1. marts): 
o Tuborg dåseøl 
o Red Bull 
o Spiritus: Vodka, Rom og Gin 
o Shots 
o Carlsbergs mixer produktlinje (Coca Cola, Schweppes, Sprite m.m.) 
o Isterninger 
o Køletønder til øl 

 
• Prisskilte. Alle streethosts skal følge Distortions prisliste (priser er klar den 1. marts). 

 
• Levering af barelementer og drikkevarer on-site, hvis der bestilles mere end 40 rammer øl. 

Alternativt kan varer hentes på særlige pick-up spots. 
 

• Returnering af ubrugte barvarer i hele kasser/rammer, som der afregnes og krediteres for. 
 
Streethost skal selv stå for: 
 

• Alt hvad I tænker der skal til for at drive selve baren. Dvs bemanding, dankortautomater, 
byttepenge, pengekasser, bargrej, bagbar osv.  

 
• Lejlighedstilladelse (enkeltdagsbevilling) for hver streethost-aktivitet man har bar på. For at 

kunne sælge alkohol (spiritus) på gaden, skal der udfyldes et skema fra politiets 
bevillingssektion (kan rekvireres gennem Distortion). Det er et krav, at du allierer dig med en 
godkendt restauratør eller bestyrer, da politiet KUN godkender tilladelsen, hvis en sådan står 
opført på skemaet. Det er MEGET vigtigt, at det udfyldes korrekt. Skemaet sendes til 
Distortion, der sender videre til politiet. 

 
• Alle varebestillinger hos Distortion senest den 26. april. 

 
• Strøm, hvis det er nødvendigt. Enten via el-udtag, lyddæmpet generator eller batteri 



 

Deltagergebyr 
 
Da Distortion overordnet set står for udeserveringstilladelsen til gadefesten, opkræves et 
varekøbstillæg på 10% af din varebestilling til dækning af de varerelaterede omkostninger. Det giver 
en fair afregning overfor alle. Hvis du ikke har nogen omsætning, skal du heller ikke betale særlig 
meget, siden du kan returnere hele varepakker og blive krediteret. Omvendt, hvis du driver en stor 
bar med en god omsætning, så betaler du lidt mere. 
 
Grundgebyret for at drive en streethost-bar til gadefesten er på 3.000 kr. Hertil kan der være ekstra 
tillæg på 500 kr. for hvert barelement, som man ønsker at udbygge baren med (der følger 2 stk med 
som standard). 
 
Varebestillinger og varekøbstillægget bliver faktureret og skal betales inden arrangementet. 
Returvarer krediteres senest 4 uger efter afviklingen. 
 
Eksempel (priser eks. moms): 
 
Der bestilles varer for 20.000 kr. 
Varekøbstillægget på 10% udgør 2.000 kr. 
Bar-grundgebyret er på 3.000 kr. 
Total fakturering er 25.000 kr. 
 
Efter arrangementet returneres der for 10.000 kr. 
Varekøbstillæg på 10% returneres på 1.000 kr. 
I alt laves kreditnota på 11.000 kr. 
 
 
Hvorfor koster det penge at lave en bar? 
 
Distortion er tildelt ”råderetten” over områderne på Vesterbro og i dele af havnen. Den råderet 
kommer med flere krav. Specielt til rengøring, sanitet og trafikal afvikling er der tilknyttet enorme 
udgifter. Da barindtægt er én af de få måder Distortion kan lave en indtægt på, er det derfor 
nødvendigt at ”sælge” noget af den bardrift til streethosts og eksterne parter. Alternativt skulle 
Distortion selv stå for al bardrift, men det ville samtidig afskære eksterne parter og streethosts – som 
ofte er unge kulturelle grupper eller lokale fællesskaber – fra at kunne lave en indtjening til deres 
respektive gadefester. Vi tror på at denne tilgang er den mest fair og den der bedst lader Distortion 
støtte op om de lokale og små kulturaktørers vilkår for at deltage i Distortion. 
 
 
 
 


