Festsal og mødelokaler
til leje

Nostalgi-aften
Teambuilding
Temamøde

Fødselsdag

Konference
Teater

Bryllup

Reception
1950’er-fest

Gallamiddag

Julefrokost
Personalefest
1920’er charleston-party

Topmoderne udstyr i historiske omgivelser
Fakta om festsalen og mødelokalerne ”Stauning” og ”Louis Pio”.
Festsalen kan rumme:
Konference med borde
Møde med langborde
Festmiddag
Teateropstilling
Reception (stående buffet)

100 personer
140 personer
125 personer
200 personer
300 personer

Mødelokalet ”Louis Pio” kan rumme 30 personer
Mødelokalet ”Stauning” kan rumme 24 personer (lokalet er uden vinduer)
Restaurant Café og Øl-halle ”1892” kan rumme 100 personer (70 i restaurant
og 30 i sidelokalet ”Stjernen”).
Som standard står der en modulopbygget scene på 3x8 meter ved
festsalens endevæg. På scenen er der placeret et flygel.
Festsalen og mødelokalet Louis Pio er udstyret med bl.a. projektor og
trådløst internet. I festsalen er der et moderne lydanlæg.
Mindsteprisen for leje af festsalen er 10.000 kr.
Kontakt arrangementskoordinator Birgit Brammer for yderligere oplysninger
på tlf. 33 48 03 02 eller e-mail birgit.brammer@arbejdermuseet.dk. Flere
oplysninger kan findes på www.arbejdermuseet.dk.

Festsalen - unikke oplevelser i historiske omgivelser
Konference, reception, gallamiddag, bryllup, temafest, personalefest osv.
Festsalen på Arbejdermuseet udlejes til mange formål.
Den imponerende festsal blev bygget i 1879 som en del af arbejdernes første
forsamlingsbygning. I dag fremstår den smukt restaureret med et fantastisk
bemalet glasloft fra 1907 og store PH lysekroner fra 1928. På væggene er der
spejle og ikke mindst en række spændende trærelieffer lavet som beskæftigelsesprojekt under krisen i 1930’erne.
I tilknytning til den fredede festsal findes to mødelokaler. Festsalen og det ene
mødelokale er udstyret med moderne konferencefaciliteter.

Mad fra historisk restaurant
Café og Øl-halle ”1892” er Københavns eneste
fredede kælderbeværtning.
Restauranten serverer historisk inspirerede retter,
men tilbyder også selskaber et nutidigt og varieret
menukort. Her kan du få alt lige fra fedtemadder til
jomfruhummer.
Ved konferencer o.l. tilbydes mødepakker, hvor
frokosten serveres enten i festsalen eller i restaurant
Café og Øl-halle.

Arbejdermuseet
Arbejdermuseet har til huse i arbejdernes første forsamlingsbygning fra 1879.
Udstillingerne fortæller om Arbejderbevægelsen og arbejdernes hverdagsliv,
både hjemme og på arbejde. Museet er bl.a. kendt for sine arbejderlejligheder
fra forskellige tider.

Omvisninger og skræddersyede tilbud
I forbindelse med arrangementer i festsalen kan du bl.a. købe foredrag,
temaomvisninger og skattejagt i udstillingerne. Ring og hør nærmere. Vi
skræddersyr gerne et tilbud, der passer til netop din virksomhed eller din
private fest.

Transport
Arbejdermuseet ligger centralt lige ved Nørreport Station.

Kontakt: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K, tlf. 33 93 25 75
E-mail: info@arbejdermuseet.dk, www.arbejdermuseet.dk

