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Ceea ce perntru urechea trecătorului este  îmbucurător, poate
pentru locuitori si pentru cetățenii ce lucrează permanent în
același loc să devină o plagă. Prin urmare consiliul local vă
informează referitor la unele reguli.

1. În zonele pietonale din centrul orașului (vezi harta de pe 
verso) este permis să se cânte peste tot.

2. Este permis cântatul vocal sau instrumental între orele: 
10.00–21.30. Durata este de o jumătate de ora începand cu
începutul orei de la fix. Următoarele 30 de minute sunt 
pauză . După terminarea jumătății de oră cântată, se va 
schimba locul la cel puțin 200 m distanță de locul anterior.

3. Nu sunt permise folosirea instrumentelor muzicale 
zgomotoase sau deranjante. Aici se încadrează următoarele
instrumente muzicale:
– Tobe si alte instrumente de percuție asemanatoare
– Cimpoi si alte instrumente de suflat asemănătoare

4. Nu sunt permise folosirea amplificatoarelor electronice și 
a aparatelor de redare sonoră.

5. Aceste norme se aplică și pe terenuri private accesibile 
tuturor, dacă acestea au impact asupra spațiului public.

Vă rugăm să respectați aceste câteva reguli. În caz contrar  
va  intervenii  autoritatea ordinii publice. Ea poate să oprească
spectacolele muzicale, în cazul în care acest lucru este 
necesar, în cazuri individuale, pentru motive de siguranță a 
traficului sau pentru a evita perturbarea liniștii publice. Baza
legislativă a acestor norme sunt: §§ 3, 10 -Legea de protecție 
a mediului, § 18/ Legea rutieră și stradală -în respectiva
versiune valabilă- , în colaborare cu §6/ Ordinea publică din
Düsseldorf, ca și §§2 și 6 Nr. 8 din statutul referitor la aprobări
și taxe pentru folosirea în mod special a drumurilor publice în
orașul Düsseldorf.

Vă mulțumim pentru înțelegere
Landeshauptstadt Düsseldorf

Muzicanții străzii înviorează
orașul nostru cu muzica lor 
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