Konferencer
møder, messer
og events
i Nordens største musikhus

Enestående erhvervsarrangementer
musikhusetaarhus.dk/erhverv
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Nordens største Musikhus
Fra pop til opera. Fra rock til barok. Fra
studerende til internationale s tjerner.
Musikken er i centrum, når Musikhu
set Aarhus hvert år beriger, bevæger
og begejstrer mere end 600.000
gæster. Med storslået a

kustik og
smuk arkitektur danner husets seks
sale og ni scener ramme om mere
end 1.200 arrangementer om året.
Tilsammen gør det Musikhuset til et af
landets mest populære kulturhuse og
Nordens største musikhus.

Musikhuset er et musikalsk kraft
center, der udover at trække de
største musikere til Aarhus huser seks
lokale og tone
angivende 
aktører:
Musikhuset Aarhus, Det Jyske Musik
konservatorium, Aarhus symfoni
orkester, Den Jyske Opera, Teater
huset Filuren og Comedy Zoo Aarhus.
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∙ Plenumlokaler op mod 1.600 delegerede
∙ Udstillingsarealer (ca. 1.000 m2 netto)
∙ Gode muligheder for parallelsessioner
og breakout lokaler
∙ Alt i AV-udstyr og trådløst internet
∙ Hjælp til planlægning og afvikling
∙ Bistand til teknik og afvikling
∙ Mad og service i topklasse
∙ Gode parkeringsforhold og hotelfaciliteter
∙ Eksklusive og spændende omgivelser

Musikhuset som konference-venue
Musikhuset Aarhus’ kombination af
sale, lokaler og foyerarealer skaber
de ideelle rammer for erhvervsarran
gementer i alle størrelser og afskyg
ninger. Fælles for dem alle er gnid
ningsfri logistik, smidig afvikling og
eksklusive rammer i et spændende
og anderledes hus.
Musikhuset Aarhus rummer 6 sale, en
2000m2 stor Foyer samt en masse
små mødelokaler.
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Creativity World Forum 2017
En konference i samarbejde med
Aarhus2017 og Culture Works
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Sale
Store Sal
Store Sal er hjertet i Musikhuset, og
med plads til op mod 1.600 deltager,
er det også husets største sal. Salen
er opbygget som et auditorium, hvilket
gør den velegnet til f.eks. aktionær
møder, generalforsamlinger og store
konferencer.

Lille Sal
Lille Sal er med sine 314 siddepladser
ideel til mindre erhvervsarrangemen
ter og konferencer. Salen er et audito
rium, og dens størrelse gør, at gæster
og talere oplever rummet som rart og
intimt.
Derudover rummer Musikhuset også
salene Symfonisk Sal, Kammermusik
salen og Filuren.

Rytmisk Sal
Rytmisk Sal er husets mest fleksible
sal, primært på grund af salens tele
skoptribune, der kan omstille salen
fra fladt gulv til plenumlokale med 461
siddepladser i løbet at et par timer.
Salen kan dermed reducere beho
vet for at leje flere lokaler til samme
arrangement.
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Foyer

Mødelokaler

Foyeren er Musikhusets åbne oase,
hvor de store glaspartier, der lukker
dagslyset ind giver en enestående
ude-inde fornemmelse blandt oliven
træer, store kunstværker, hyggelige
loungeområder, restaurant og bar.

Musikhuset Aarhus rummer desuden
også flere mødelokaler, som med for
del kan benyttes til dagsmøder eller
små breakout sessions. Lokalerne er
lyse og indrettet i samarbejde med
Fritz Hansen og Louis Poulsen.

Med 2.000 m2 kan Foyeren med fordel
benyttes til messer og udstillinger eller
som forplejningsområde i forbindelse
med konferencer. I foyeren er der
mulighed for bespisning af op til 1.100
siddende og op til 2.000 stående, hvis
hele foyeren tages i brug.

Alle lokaler er udstyret med p
 rojektor
og lærred samt trådløs internetadgang.
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Rytmisk sal
Kammermusik
salen

Fil

Symfonisk
Scene

Symfonisk
Sal

Store Scene

35.000m2

Konferenceog mødelokaler

- fordelt på 9 scener, 6 sale
og 500 lokaler

Store Sal: 1.572 siddepladser
(+ 16 kørestolspladser)

Hjemsted for Musikhuset Aarhus,
Det Jyske Musikkonservatorium,
Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske
Opera, Teaterhuset Filuren og
restaurant johan r

Lille Sal: 314 siddepladser
(+ 5 kørestolspladser)
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Filuren

Lille sal
Caféscenen

Restaurant
johan r

Store Sal

Foyerscenen

Rytmisk Sal: 461 siddepladser
(+ 4 kørestolspladser)

lokalerne både fra foyeren og
kunstnerindgangen.

Kammermusiksalen: 130 siddepladser (inkl. kørestolspladser)

Foyer og udstillingsareal: I Musik
husets 2.000 m2 store glasover
dækkede foyer, er der mulighed
for udstilling i forbindelse med
konferencer og møder. Mulighed for
bespisning af op til 1.100 siddende
og 2.000 stående personer.

Mødelokaler: Fra 10 - 100 pers.
Derudover har Musikhuset en
række mindre lokaler, der kan
benyttes til sekretariatsfunktioner
og lignende. Der er adgang til
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Teknik & assistance
Teknisk udstyr
Alle Musikhusets sale rummer det
nyeste indenfor teknisk udstyr. Samt
lige sale er udstyret med projektor og
lærred, samt mulighed for specielle
ønsker til AV-udstyr. Musikhusets
teknikere kan løse stort set alle op
gaver med de tekniske faciliteter,
som Musikhuset råder over. Desuden
samarbejder vi tæt med eksterne
AV-
leverandører, hvis I har særlige
tekniske ønsker.

I Musikhuset er vi stolte over at have
nogle af landets bedste teknikere, der
til dagligt arbejder med alt fra musicals,
koncerter til møder og konferencer.

Teknisk assistance
Når man booker en sal i Musikhuset,
er der som udgangspunkt altid tilknyt
tet teknikere. Det betyder, at man som
arrangør, aldrig er overladt til sig selv.

Har vores teknikere behov for eks
tra assistance til dit arrangement, så
samarbejder vi med nogle af landets
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Personlig projektleder
Som arrangør i Musikhuset Aarhus vil
du fra første henvendelse og frem til
afviklingen af arrangementet, være
tilknyttet den samme projektleder.
Vi sætter en stor ære i en personlig
dialog og tilstedeværelse, hvor vi
igennem hele processen sørger for
professionel sparring med dig, så vi
løbende kan tilpasse dit arrangement
efter netop dine ønsker og behov.

bedste AV-specialister, som gør jeres
visioner til virkelighed og skabe de
perfekte tekniske rammer for jeres
arrangement.
Service assistance
For at holde serviceniveauet højt
under jeres arrangement vil der altid
være uddannet personale ved ind
gangene til vores sale. De kan guide
folk på plads og svare på spørgsmål
om huset. Derudover tilbyder vi be
mandet garderobe for deltagerne.

Under afvikling af dit arrangement vil
projektlederen desuden altid være
tilstede.

Under afviklingen vil der – udover din
personlige projektleder – også være
en arrangementetsvagt tilknyttet dit
arrangement.
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Johan r
Mødeforplejning
Hos Musikhuset Aarhus står vores
restaurant Johan r altid klar med den
rette mødeforplejning til jeres møde.
I samarbejde med jer skaber vi tryg
hed og ro i maven, så I kan have fokus
på det vigtige – nemlig indholdet
i jeres møde. Vi favner jeres idéer,
hvad enten I ønsker det traditionelle
eller det mere idérige.

vi kan løse netop jeres arrangement,
så I kan have ro i maven og samtidig
læne jer tilbage og nyde en dejlig dag
i fantastiske omgivelser.
Turbinehallen ApS, som er forpagter
af Johan r, har mange års erfaring med
både små og helt store s elskaber.
Vi er gode til at se muligheder, løsnin
ger og samtidig tænke ud af boksen.
I Musikhusets foyer er der mulighed
for bespisning af op til 1.100 siddende
og op til 2.000 stående, hvis hele
foyeren tages i brug.

Konferencemiddage
Uanset om det er store eller små mid
dage, så har vi i Musikhuset masser
af erfaring og gode idéer til hvordan
12

”Vi forkæler jer med
mad og atmosfære,
der emmer af
kvalitet og stolthed”

Om johan r.
I Musikhusets restaurant Johan r er
spørgsmålet ikke, hvad vi kan tilbyde,
det er, hvad I vil have!

Johan r’s vision er at skabe en samlet
oplevelse, når man besøger Musik
huset – hvad enten man er til større
eller mindre erhvervsarrangementer.

Café & Restaurant Johan r er forpag
tet af Turbinehallen ApS, som også
driver andre spændende konferencer
og mødelokaliteter placeret i hjertet
i Aarhus. Inden for Musikhusets ikoni
ske rammer hjælper de med afvikling
af alt fra netværksmøder, konferencer
og messer til udsøgte middage for
erhvervsledere.

Vi forkæler jer med mad og atmosfæ
re, der emmer af kvalitet og stolthed.
Vi er med hele vejen fra den første idé
til eksekvering og er altid behjælpelig
med gode idéer og input.
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Radisson Blue
Scandinavia

Aarhus
Hovedbanegård

Aarhus - en international mødeby
I hjertet af Aarhus
Musikhuset ligger centralt i Aarhus.
Man kommer nemt frem til Musik
huset, da der er gåafstand fra både
tog- og busstationer, og kommer man
med færge eller bil, er der adgang
til 1.200 P-pladser lige ved siden af
Musikhuset.

Aarhus er en by i rivende udvikling,
som vokser i både størrelse og betyd
ning. En by med høje ambitioner om
at sikre de bedste rammebetingelser
for både nationale og internationale
møder og konferencer.
Aarhus er blandt de mest populære
kongresbyer i verden. Byens største
konferencesteder kan hver især rum
me op til 2.000 konferencegæster, du
finder mere end 3.000 nyrenoverede
hotel værelser i og omkring Aarhus,
gode transportforbindelser samt et
stærkt og nyskabende erhvervs-,
kultur- og uddannelsesliv.

Har du behov for overnatning til
dine deltagere, så ligger de fleste
hoteller og overnatningsmuligheder
i Aarhus under 5 minutters gang fra
Musikhuset.
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Radisson Blu
Scandinavia
Hotel Aarhus

Scandinavian
Congress Center

ARoS
kunstmuseum

Musikhuset Aarhus

Regnbuen

Ridehuset

Conference Campus
Skal du holde en konference for flere
end 2.000 deltagere, eller vil du gerne
give dit arrangement kant, så kan
Conference Campus måske være løs
ningen. Conference Campus er et tæt
samarbejde og en sammenslutning af
de 3 store venues: ARoS Aarhus Kunst
museum, Radisson Blu Scandinavia
Hotel Aarhus og Musikhuset Aarhus.

”...der er gåafstand
fra både tog- og bus
stationer, og kommer
man med færge eller bil,
er der adgang til 1.200
P-pladser lige vedsiden
af Musikhuset.”

Med Conference Campus kan du fx
holde din konference i Musikhuset,
middagen på ARoS og overnatningen
på Radisson. Det er også muligt at have
parallelle sessioner mellem Musik
huset og Radisson, eller måske en helt
tredje konstellation.

Vil du høre nærmere om muligheden
for Conference Campus, kan du kon
takte Musikhuset Aarhus. Så sørger
vi for at koordinere med de øvrige
venues.
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Kontakt

Tommy Jacobsen
Projektleder
41856506
Toja@aarhus.dk
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Nadia G. Klemensen
Projektleder
41872417
Ngc@aarhus.dk

