NORDENS STØRSTE MUSIKHUS

Lille Sal
Lille Sal er med sine 314 siddepladser ideel til mindre
erhvervsarrangementer og konferencer. Salens store lærred
og kraftige projektor giver præsentationer gennemslagskraft,
mens salens opbygning sikrer, at arrangementet opleves
intimt af både gæster og talere.
Foyerområdet foran salen er ideelt til pause- og
forplejningsområde.
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Fakta
• 314 sæder (+ 5 kørestolspladser)
• Stort lærred og projektor
• Professionel teknisk bistand
• Professionelt lysdesign
• Professionelt AV-udstyr og afvikling
• Panelborde, talerstol med skærm
samt trådløse mikrofoner og internet
• Der er etableret teleslynge
• Backstage lokale
• Mulighed for bemandet garderobe
til deltagerne

Scene
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Lille sal

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C
+45 89 40 90 00 | musikhusetaarhus.dk
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Store Sal
Store Sal er hjertet i Musikhuset og til dagligt omdrejningspunktet for
forestillinger med verdensstjerner fra alle kulturelle genrer. Med plads til
op mod 1.572 deltagere er Store Sal også husets største lokale. Salen
er opbygget som et auditorium, hvilket gør den velegnet til f.eks.
aktionærmøder, generalforsamlinger og store konferencer.
Det store foyerområde foran salen er ideelt til pause- og
forplejningsområde.
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Scene

Store sal
Fakta
• 1.572 sæder (+ 16 kørestolspladser)
• Mulighed for inddeling ved
færre gæster
• Stort lærred og projektor
• Fremskudte balkoner, så alle er tæt på
• Et af Danmarks bedste PA lydsystemer
• Professionel teknisk bistand
• Professionelt lysdesign
• Professionelt AV-udstyr og afvikling
• Mulighed for tolkebokse,
afstemningssystem og teleslynge

• Panelborde, talerstol med skærm samt
trådløse mikrofoner og internet
• Backstagelokale og
kunstnergarderober
• Mulighed for bemandet garderobe
til deltagerne

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C
+45 89 40 90 00 | musikhusetaarhus.dk
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Rytmisk Sal
Rytmisk Sal er husets mest fleksible sal, primært på grund af teleskoptribunen,
der kan omstille salen fra fladt gulv til plenumlokale med 465 siddepladser
i løbet at et par timer. Salen kan dermed reducere behovet for at leje flere
lokaler til samme arrangement. Rytmisk Sal kan også benyttes
til middage med underholdning fra scenen.
Foyerområdet foran salen er ideelt til pause- og
forplejningsområde.
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Rytmisk Sal
Rytmisk Sal

Indgang Q

Indgang P

Fakta
• 461 sæder (+ 4 kørestolspladser)
• Mulighed opsætning af skoleborde
• Stort lærred og projektor
• Professionel teknisk bistand
• Professionelt lysdesign
• Professionelt AV-udstyr og afvikling
• Der er etableret teleslynge
• Panelborde, talerstol med skærm
samt trådløse mikrofoner og internet
• Backstagelokale
• Mulighed for bemandet garderobe
til deltagerne

Scene
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Kammermusiksalen
Kammermusiksalen er den mest eftertragtede sal til mindre
erhvervsarrangementer og kan rumme op til 130 personer. Salens
store panoramavinduer giver et enestående lyst og åbent indtryk.
Akustikken i salen er meget god.
Foyerområde foran salen er ideelt til pause- og forplejningsområde.
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Kammermusiksalen
Kammermusiksalen

Fakta
• 130 stole (heraf kan etableres 		
kørestolspladser)
• Mulighed opsætning af skoleborde
• Fast installation af projektor og
lærred
• Professionel teknisk bistand
• Der er etableret teleslynge

• Panelborde, talerstol med skærm
samt trådløse mikrofoner og internet
• Mulighed for bemandet garderobe
til deltagerne

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C
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Foyer
Foyeren er Musikhusets store åbne rum, hvor de store glaspartier lukker dagslyset
ind. Med oliventræer, kunstværker, restaurantens hyggelige loungeområde og barens
uformelle rammer er foyeren året rundt husets åbne, lyse oase.
Med 2.000 m2 kan foyeren benyttes til messer og udstillinger eller som forplejnings
område i forbindelse med konferencer. I foyeren er der mulighed for bespisning af
op til 1.100 siddende og 2.000 stående personer (fordelt på flere niveau).
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Foyer
Foyer

Fakta
• Ideelt til samlingsareal
og udstillere ved
kongresser og
konferencer
• Gode muligheder for
brug til messer og
udstillinger
• To scener til
præsentation, indslag
og underholdning

• Gode forhold for
registrering, sekretariat
og garderobe
• Tørskoet adgang til
hotel og parkering
• Informationssystem og
storskærme
• Mulighed for bespisning
af op til 1.100 siddende
og 2.000 stående
personer

• Perfekt til firmafest med
forplejning og
underholdning
• Nyrestaurerede toiletter
• God tilgængelighed for
gæster med
funktionsnedsættelse

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C
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Mødelokaler
Musikhuset Aarhus har mange mødelokaler, som med fordel kan bruges til både dagsmøder
og små breakout sessions. Lokalerne er lyse og indrettet i samarbejde med Fritz Hansen og
Louis Poulsen. Alle lokaler er udstyret med projektor og lærred/stor fladskærm samt trådløs
internetadgang.
’Vi ses i Septimen’ eller ’Vi er ovre i Arien’. Sådan lyder det ofte i Musikhuset, for her er
musikken husets omdrejningspunkt, og mødelokalernes navne er derfor hentet i musikken.
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Mødelokaler
Fakta
Septimen
• 54 m2
• 20 pers. ved mødebord
• 40 pers. i biografopstilling
• mulighed for opdeling
Arien
• 23 m2
• 14 pers. ved mødebord
(bestyrelseslokalet)
Kvarten
• 24 m2
• 12 pers. ved mødebord
Noden
• 33 m2
• 20 pers. ved mødebord
• 30 pers. i biografopstilling
Trioen/Greenroom
• 172 m2
• 70 pers. i konferenceopstilling
• Mulighed for biografopstilling
• Mulighed for sammenlægning
med Duoen
Duoen
• 118 m2
• 40 pers. i konferenceopstilling
• Mulighed for biografopstilling
• Mulighed for sammenlægning
med Greenroom
Desuden er der i Musikhuset flere
mindre rum og kunstnergarderober,
som kan benyttes til småmøder.

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C
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Konferencer
og kongresser
Musikhuset Aarhus’ kombination af sale, lokaler og foyerarealer skaber de
ideelle rammer for erhvervsarrangementer i alle størrelser og afskygninger.
Fælles for dem alle er gnidningsfri logistik, smidig afvikling og eksklusive
rammer i et spændende og anderledes hus.

Konference- og mødelokaler
Store Sal:
• 1.572 siddepladser (+ 16 kørestolspladser)
Lille Sal:
• 314 siddepladser (+ 5 kørestolspladser)
Rytmisk Sal:
• 461 siddepladser (+ 4 kørestolspladser)
Kammermusiksalen:
• 130 siddepladser (inkl. kørestolspladser)
Mødelokaler:
Fra 10 - 100 pers.
Derudover har Musikhuset en række mindre lokaler, der
kan benyttes til sekretariatsfunktioner og lignende. Der er
adgang til lokalerne både fra foyeren og kunstnerindgangen
Foyer og udstillingsareal:
I Musikhusets 2.000 m2 store glasoverdækkede 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
Musikhuset Aarhus:
Ligger i centrum af byen med gåafstand til
alle byens hoteller samt 1.200 parkeringspladser
500 m til Aarhus Hovedbanegård
Lufthavnsbus Aarhus Lufthavn, ca. 45 min.
Lufthavnsbus Billund Lufthavn, ca. 90 min.
1 km til færgeterminal (Mols-Linien til Sjællands Odde)
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Konferencer
og kongresser
Rytmisk Sal
Kammermusiksalen
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