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Skal rammen om dit 
arrangement være ud 
over det sædvanlige?

Hold dit arrangement på det nye

KØBENHAVNS 
MUSEUM

Interesseret?  
Skriv til booking_hogk@kk.dk 

og få mere at vide

Så hold det et sted, der næsten ikke kan være 
mere københavnsk: På det nye Københavns 
Museum, lige ved siden af Rådhuset, som 
fortæller mere end 1000 års københavnerhistorie.

Bygningen selv emmer af 1800-tals charme med 
lyse plankegulve, smukt dekorerede hvælvinger 
og vægge i douche farver, som stadig er for-
underligt moderne.

Her er en række rum og sale, der aldrig virker 
for store til din reception, dit foredrag eller din 
produktlancering. 
 
Benyt også muligheden for at lade gæsterne 
gå på opdagelse på museet - og hvorfor ikke
booke en af vores dygtige guider til at vise 
jer rundt?

Let at komme til: Med sin placering midt i byen er 
museet nemt at komme til med offentlig transport: 
Metro Rådhuspladsen, Københavns Hovedbanegård
og bus. Der er enkelte parkeringspladser mod betal-
ing i nærområdet, og BLOXs parkeringskælder er ca. 
10 minutters gang fra museet.

KØBENHAVNS MUSEUM 
Stormgade 18, DK-1555 København V

www.copenhagen.dk  #koebenhavnsmuseum 

Oplagt til

RECEPTIONER

LANCERINGER

FOREDRAG
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Besøg 

ARKÆOLO GISK VÆRKSTED
Mød en arkæolog og kom tæt på arkæologiske 

fund som potteskår og dyreknogler.

LØRDAG + SØNDAG KL. 12-16, STORMGADE 20

Visit 

THE ARCHAEOLOGICAL WORKSHOP 
Talk to an archeologist, and get close to e.g. 

potsherds and animal bones from the excavations. 

SAT + SUN 12-16, STORMGADE 20

SALEN FORHALLEN

 

SKOLETJENESTEN

FOYER 2. SAL

Vores store sal er en oplevelse i sig selv.
Det smukke rum har originale bjælkelofter med 
fine dekorationer og vægge i en varm farve. 
Her er højt til loftet og den bedste udsigt til 
Rådhustårnet og det pulserende liv midt i byen.

Dine gæster kan enten gruppere sig i de hygge-
lige cafémøbler eller sidde i klassisk biograf-
opstilling vendt mod lokalets projektorlærred. 
Salen rummer ud over museumscafé også butik 
og information. 

Forhallen er museets hjerte. Med sit marmorgulv, 
sine to nicher, originale loftsudsmykning med 
rigsvåbnet og det gyldne lys fra Agnes Slott-
Møllers glasmosaik giver rummet en både stem-
ningsfuld og værdig ramme for dit arrangement.

Det skakternede gulv er som skabt til en opstil-
ling af højborde, og fløjdørene til de to ekstra 
rum på hver side af trappen kan slås helt op og 
dermed udvide rummet. Det ekstra rum til højre 
har desuden siddepladser på de specialdesignede 
bænke.v 

Skoletjenestens rum i underetagen er med 
sine søjler og lave hvælv både hyggeligt og 
uhøjtideligt. Rummet er udsmykket med køben-
havnerkunstneren HuskMitNavns finurlige væg-
malerier, som nok skal blive et samtaleemne.

Her er fleksible siddemøbler og borde i moderne 
design. Langs den ene side af rummet er et nyt 
tekøkken med langt anretterbord. Skoletjene-
stens rum er oplagt til receptioner, som ikke skal 
være for formelle eller som away-day venue for 
mindre grupper.

FOYER 1. SAL
Foyeren på 1. sal er et af museets smukkeste 
rum med dekorerede hvælvinger, solgule vægge 
og skakternet marmorgulv. En meget stem-
ningsfuld ramme om både en reception eller 
produktlancering.

Er du til enkelhed, er foyeren på 2. sal det rigtige 
valg: Dette hyggelige rum på museets øverste 
etage har vægge i lysegrå nuancer og skak-
ternet marmorgulv. Oplagt til receptioner og 
produktlanceringer.

AREAL

7,5 x 9,5 m 
FACILITETER

Lærred
Projektor
Lydanlæg

KAPACITET

max.
150 personer

AREAL

29 m2 

KAPACITET

max. 
25 personer

AREAL

29 m2 

KAPACITET

max.
25 personer

AREAL

10,5 x 5,5 m 
FACILITETER

Storskærm

KAPACITET

max. 
50 personer
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