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ARRANGEMENTER
DER BLIVER HUSKET 

ARKEN er ikke blot et museum, der er spækket 
med kunst i verdensklasse, det er også et 
fantastisk sted at holde et arrangement. Den 
storslåede arkitektur, skulpturparken, stranden 
og de ideelle parkeringsmuligheder danner 
sammen med koncert- & konferencesal, filmsal 
og flere mindre sale på museet de optimale 
rammer for alle typer arrangementer.  
 
Kvaliteten er altid i højsædet på ARKEN. 
ARKENs køkkenchef og hans team tilbyder 
innovative og velsmagende gastronomiske 
oplevelser. 
Hvad enten det er et møde for to eller et  
arrangement for 700 gæster, så kan vi i  
fællesskab skabe og skræddersy et  
arrangement, der vil blive husket. 
 
Kontakt os for information om ARKENs  
faciliteter og hør mere om, hvordan vi skaber 
et unikt arrangement.



ASGER JORN- 
GALLERIET
• Projektor er fast installeret
• Et mødelokale midt i kunsten
• Ca. 100 m2

FILMSALEN
• Plads til 145 personer
• Avanceret AV-udstyr
• Komfortable siddepladser
• Fremragende akustik

KONCERT- &  
KONFERENCESALEN
• Plads til 280 siddende personer
• Stort udvalg af avanceret AV-udstyr
• 12 meter bredt projekteringslærred    
  og 10.000 ANSI lumens projektor
• Ca. 350 m2

UDENDØRS- 
AREALER
Området omkring ARKEN 
indbyder til kunstvandringer, 
teambuilding og måske  
endda en tur i kajak

DETLEFS∙SALEN
• Unik oplevelse midt i kunsten 
• Mulighed for dagslys
• Ca. 350 m2

DAMIEN HIRST- 
GALLERIET
• Plads til 600 stående personer
• Værker af den verdensberømte  
  engelske kunstner Damien Hirst
• Ca. 500 m2

ARKEN CAFÉ
• Plads til 110 siddende     
  personer
• Spændende arkitektur
• Formidabel udsigt over  
  Køge Bugt

ERHVERVSKLUB 
LOKALET
• Plads til 12 siddende personer
• 75” LED skærm med ClickShare
• Masser af dagslys og en        
  formidabel udsigt



Events │ Kapacitet & tekniske specifikationer

Venue Kapacitet Tekniske specifikationer

Biograf- 
opstilling

Siddende 
ved bord 
(firkantet)

Siddende 
ved bord 
(rund)

Høje  
receptions 
borde

Stående 
reception

m2 Højde
m

Projektor 
& lærred

Lyd Døre
H x W 
   m

Erhvervsklublokalet - 12 - - - 32 2,40+ Yes Yes 2 x 0,9

Asger Jorn-Galleriet 60 40 32 70 150 100 4,0 Yes Yes 3 x 4

ARKEN CAFÉ - 110 - 130 150 470 2,85+ No No    -

DETLEFS∙SALEN 300 220 112 250 450 350 5,5 Yes (Yes) 2 x 1,8

Damien Hirst-Galleriet 220 280 140 350 600 500 5,9 No No    -

Koncert- & Konferencesalen 320 306 120 250 450 350 8,1 Yes Yes 3,8 x 1,8

Filmsalen 145 - - - - 8,1 Yes Yes 2,2 x 1,6
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FILMSALEN 
– Den intime sal

I Filmsalen tilbydes 145 stationære og særdeles 
komfortable siddepladser. Ønsker I at have 
tæt kontakt og dialog med tilhørerne, danner 
salen den perfekte ramme, hvad enten der skal 
præsenteres et nyt produkt, gennemgåes et 
strategidokument eller inviteres til en eksklusiv 
filmforevisning.

I har mulighed for at afholde de fleste indlæg 
uden mikrofon. Salens opbygning i halvmåne-
form giver rummet en fantastisk akustik.
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KONCERT- & 
KONFERENCESALEN
– Scenen er sat

I kan bruge museets største og mest fleksible 
sal til alle formål.

Salen kan nemt og hurtigt reguleres efter jeres 
behov og er derfor ideel til ”forvandlings- 
konferencer”, hvor en konferencesal med 
faglige indlæg hurtigt forvandles til en middag 
med hvide duge og specielle lyseffekter.

Den store sal er oplagt til alt fra bil-lanceringer til 
messeopsætning med stande og POS-materiale.
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DAMIEN HIRST- 
GALLERIET
–  Lys og rummelig

I Damien Hirst-Galleriet, som også udgør  
museets foyer, er man omgivet af  
Skandinaviens største samling af den engelske 
stjernekunstner Damien Hirst.

Galleriet er ideelt til receptioner og netværks- 
møder eller til forplejning i forbindelse med 
arrangementer i Koncert- & Konferencesalen 
eller Filmsalen. 
 
Damien Hirst-Galleriet har smukke trægulve, 
højt til loftet, kig til himlen og direkte adgang til 
både Koncert- & Konferencesal samt Filmsalen.
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DETLEFS∙SALEN
– Midt i kunsten

I DETLEFS•SALEN vil I opleve et anderledes 
og smukt rum midt i ARKENs hjerte. Galleriet 
byder på et flot trægulv og værker af den tyske 
kunstner Anselm Reyle, der arbejder med  
bling bling-effekter og raffineret genbrugs- 
æstetik.

DETLEFS•SALEN er det galleri, som giver jer 
den største oplevelse af at være midt i kunsten 
og er unik til receptioner, middage, møder eller 
produktlanceringer.
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ASGER JORN-  
GALLERIET
–  Eksklusivt møderum

I Asger Jorn-Galleriet holder I jeres møder og  
præsentationer omgivet af Asger Jorns fanta-
stiske og farvestærke vægmalerier fra kunst-
handler Børge Birchs sommerhus på Læsø.  

Galleriet er ideelt til bestyrelsesmøder, mindre 
netværksarrangementer og kurser.
Mødelokalet ligger i direkte forlængelse af de 
gallerier, som rummer særudstillingerne.
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ERHVERVSKLUB-
LOKALET
– Udsigt over Køge Bugt

I Erhvervsklublokalet kan I nyde den flotte 
udsigt over Køge Bugt.

I det trekantede rum er der et bestyrelsesbord 
til 12 personer, og der er fast installeret en 75” 
LED skærm med ClickShare til fremvisning af 
jeres præsentationer. Den private terrasse kan 
benyttes efter aftale.

ERHVERVSKLUB ARKEN
Som medlem af ERHVERVSKLUB ARKEN får I 
mulighed for at bruge museets unikke arkitek-
toniske rammer og spændende udstillinger til 
at skabe mindeværdige oplevelser for både 
jeres kunder og medarbejdere.

Nogle af medlemsfordelene: 
• Gratis benyttelse af Erhvervsklubbens  
  mødelokale 
• 150 fribilletter årligt til museets  
  særudstillinger
• Forferniseringer og netværksarrangementer
• Rabat på bl.a. konferencepakker, forplejning  
  og omvisninger
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ARKEN CAFÉ
–  Med panoramaudsigt

Uden for ARKENs åbningstid har I mulighed 
for at benytte caféens smukke lokale. Caféen 
hænger som en redningsbåd på siden af  
ARKEN. Indenfor minder det massive planke- 
gulv om dækket på et skib. Den maritime 
stemning fuldendes med udsigten over Køge 
Bugt. Lokalet er ideelt til middage, receptioner 
og selskaber op til ca. 100 personer.

Forplejning – gastronomi for alle
ARKEN lægger vægt på at inddrage det  
kulinariske som en stor del af arrangements- 
oplevelsen på museet. Med udgangspunkt i 
lokale, gerne økologiske råvarer og årstidernes 
skiften sammensætter og skræddersyr vores 
køkkenchef en menu til ethvert arrangement.



12

Udendørsarealer
Velkommen på Kunstens Ø
ARKEN har en unik beliggenhed i den natur-
skønne Ishøj Strandpark blot 20 minutter fra 
København og med udsigt over Køge Bugt. 
Museet ligger på Kunstens Ø – et grønt, 
rekreativt område, hvor broer, vand, skov og 
klitter udgør de primære elementer. En lagune 
bugter sig hele vejen rundt om museet og gør 
det muligt at opleve ARKENs maritime arkitek-
tur fra vandsiden, eksempelvis sejlende i kajak. 
Flere broer forbinder museumsøen med det 
omkringliggende landskab og med parkerings-
arealerne, som er placeret uden for øen. 

ARKENs skulpturpark
På Kunstens Ø kan man gå en tur i ARKENs 
skulpturpark og møde værker fra museets 
samling, der på forskellig vis involverer den 
besøgende. Tag en pause på Jeppe Heins  
zigzag-formede bænk, gå armgang i Olafur 
Eliassons kuppelformede skulptur, eller 
nyd synet af Eva Steen Christensens smukt 
ornamenterede marmorblokke. På museets 
forplads hilser ARKENs vartegn, kunstnerduoen 
Elmgreen & Dragsets forrygende rytterstatue 
af en jublende dreng højt til hest, velkommen. 

Naturskønne omgivelser
ARKEN ligger placeret i et stort rekreativt natur- 
og fritidsområde, hvor man både kan bade, 
sejle, surfe og fiske. Som nabo til ARKEN ligger 
den hyggelige lystbåd-havn Ishøj Havn.
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Kontakt: 

ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100, 2635 Ishøj

Telefon: 51 67 02 03
Mail: events@arken.dk, www.arken.dk


