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Spørgsmål/Svar til kulturarrangementer med siddende
publikum
Hvor mange publikummer må der være til et arrangement?
 Der må makimalt tillades adgang for 500 deltagere til det enkelte arrangement.
Dette er inklusiv personale og optrædende.
Hvilke afstands- og arealkrav skal overholdes?
I lokalerne
 Hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning bør hvert 2. sæde være
tomt eller der bør på rækken sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra
midten af sædet.
 Publikum kan også sidde ved borde under hensyn til afstandskravet.
 Der skal være 2 m2 gulvareal for hver deltager. Dette er eksklusiv personale og
optrædende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar, scene mv.
 Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende
sæder. Deltagerne vurderer selv, om de tilhører en gruppe.
Uden for lokalerne
 I publikumsarealerne uden for lokalerne skal der være 4 m2 gulvareal for hver
person. Dette er eksklusiv personale.
Hvem er omfattet af retningslinjerne?
 Retningslinjerne er gældende for alle typer af kulturarrangementer, herunder
koncerter, biograf- og teaterforestillinger, cirkus og øvrige indendørs og
udendørs arrangementer hvortil offentligheden har adgang.
 Både private og offentlige arrangører er omfattet.
Skal jeg have en tilladelse?
 Man skal ikke have tilladelse ud over eventuelle tilladelser, man i forvejen skal
have for at afholde arrangementet.
Er retningslinjerne anbefalinger eller lovpligtige?
 Retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside er vejledende og dermed
anbefalinger. Kulturministeriet opfordrer til, at man forsøger at efterleve
retningslinjerne så vidt muligt.
 Det lovpligtige, der fremgår af retningslinjerne, vedrører arealkravet og antal
deltagere, hvilket fremgår af Forsamlingsforbudsbekendtgørelsen og
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger.
Skal jeg kontakte andre myndigheder?
 Er man i tvivl om man kan kontrollere mængden af personer til arrangementet,
eller støder et udendørs arrangementet op til offentlige tilgængelige områder,
bør man kontakte de lokale politimyndigheder.

Jour. nr. 20/01849-33

Hvornår udløber retningslinjerne?
 Der er ingen udløbsdato på retningslinjerne, der er gældende indtil de revideres
eller afskaffes.
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