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ARRANGEMENTER
DER BLIVER HUSKET 

ARKEN er ikke blot et museum, der er fyldt 
med kunst i verdensklasse, det er også et 
fantastisk sted at holde arrangementer. Der 
er alt fra eksklusive lokaler til små møder til 
en topprofessionelle store konferencesale og 
mulighed for store gallamiddage i gallerierne.
Den storslåede arkitektur, skulpturparken, 
stranden og de ideelle parkeringsmuligheder 
danner sammen med de fantastiske konferen-
ce- og eventfaciliteter de optimale rammer for 
alle typer arrangementer.

Jeres gæster har altid mulighed for at besøge 
gallerierne og på mandage samt uden for 
åbningstiderne, er det muligt at have museet 
helt for jer selv. ARKEN tilbyder kreative, inspi-
rerende og lærende workshops med kunsten 
som udgangspunkt til dine medarbejdere eller 
samarbejdspartnere. Alle workshops bliver 
skræddersyet, uanset om I er 10 eller 200 per-
soner. Kvaliteten er i højsædet på ARKEN. Køk-
kenchefen tilbyder innovative og velsmagende 
gastronomiske oplevelser. Uanset om det er 
et møde for 2 eller et arrangement for 600 
gæster, kan vi skræddersy et arrangement, der 
vil blive husket. 

Kontakt os for information om ARKENs faci-
liteter og hør mere om, hvordan vi sammen 
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 300 siddende personer
• Stort udvalg af avanceret AV-udstyr
• 12 meter bredt projekteringslærred    
  og 10.000 ANSI lumens projektor
• Ca. 350 m2

KUNSTAKSEN
• Værker fra ARKENs samling
• Danmarks største udstillingsrum
• Gallamiddage på til 600 personer
• Workshops for store grupper

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

DAMIEN HIRST- 
GALLERIET
• Eksklusive middage
• 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   
  Øresund

ERHVERVSKLUB 
LOKALET
• Plads til 12 siddende personer
• 75” LED skærm med ClickShare
• Masser af dagslys og en        
  fantastisk 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 320 300 120 250 450 350 8,1 Yes Yes 3,8 x 1,8

Filmsalen

Kunstaksen                  

145 - - - - 8,1 Yes Yes 2,2 x 1,6

600 500 - -- - - - - -
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ERHVERVSKLUB-
LOKALET
– Udsigt over Øresund og Strandparken

I Erhvervsklub lokalet kan I nyde den flotte ud-
sigt over stranden og havet. Det trekantede rum 
har et bestyrelsesbord til 12 personer og fast 
installeret 75” LED skærm til fremvisning af jeres 
præsentationer. Lokalet kan gratis benyttes af 
Erhvervsklub ARKENs medlemmer og kan lejes.
.
Et medlemskab af Erhvervsklub ARKEN koster
årligt blot 15.500, - og inkluderer:
• Gratis mødelokale til 12 personer inkl. entré
• 150 fribilletter årligt med firmalogo 
• 6 KLUB ARKEN firmakort
• Eget logo på sponsorvæg og hjemmeside

Arrangementer
• Forferniseringer på 3 årlige særudstillinger
• Årlig Erhvervsklub middag 
• Netværksarrangementer med kultur- eller
forretningsorienteret indhold

Rabatter
• 50% på omvisninger
• 10% på lokaleleje
• 10% i ARKEN SHOP
• 5% på forplejning i ARKEN CAFÉ
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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, net-
værksarrangementer, workshops, kurser og 
break out rum til større konferencer. Mødeloka-
let er 100 m2 og ligger direkte i forlængelse af 
de gallerier, som rummer særudstillingerne.
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ARKEN CAFÉ
–  Med panoramaudsigt

Uden for ARKENs åbningstid har I mulighed for 
at benytte caféens smukke lokale til op til 110 
personer.

Cafeen hænger som en redningsbåd på siden 
af ARKEN. Indenfor minder det smukke og 
massive plankegulv om et skib og den mari-
time stemning fuldendes med udsigten over 
Øresund og Strandparken.

I sidder på Arne Jacobsens smukke og kom-
fortable Grand Prix stole. Udtrykket i opdæk-
ningen forstærkes ved at benytte de smukke 
rå borde og strandblomster eller dække op til 
gallamiddag med hvide duge og stofservietter.

Gastronomisk oplevelse for alle
ARKEN lægger vægt på at inddrage det ku-
linariske som en stor del af arrangementets op-
levelse på museet. Med udgangspunkt i lokale, 
gerne økologiske råvarer, skræddersyr vores 
køkkenchef menuer til alle arrangementstyper. 
ARKEN tilbyder alt fra receptionsmenuer med 
enkle retter til 7-retters tasting menuer.
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DETLEFS∙SALEN
– Midt i kunsten

I DETLEFS•SALEN vil I opleve et stort og smukt 
rum midt i ARKENs hjerte. Galleriet byder på 
et varmt trægulv og farverige værker af den 
tyske kunstner Anselm Reyle, som arbejder 
med bling bling-effekter og raffineret genbrug-
sæstetik.

DETLEFS•SALEN  er det rum, som giver jer den 
største oplevelse af at være midt i kunsten og 
er helt unik til alt fra møder, produktlancerin-
ger, gallamiddage til private fester.

Der er i alt 350 m2 og kan lejes både i- og uden 
for museets åbningstid.
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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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KONCERT- & 
KONFERENCESALEN
– Scenen er sat

I kan bruge museets største og mest alsidige 
sal til et utal af formål.

Lokalet er 350 m2 med et 12 m bredt projekte-
ringslærred. Der er en meget kraftig projektor, 
sublim akustik og mulighed for helt specielle 
lyssætninger.

Salen kan bruges med stolerækker til 300+ 
personer til konferencer og generalforsam-
linger eller med borde og stole helt op til 300 
personer (200 ved runde borde). Koncert- og 
Konferencesalen kan også bruges som et 
smukt showroom for alt fra nye bilmodeller til 
små og store produkter, som skal have særlig 
opmærksomhed. Det er muligt at ændre op-
stillingen i løbet jeres arrangementer.
Når lærredet køres op og lyssætningen æn-
dres, er salen perfekt til gallamiddage, mode-
shows og talkshows. 
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KUNSTAKSEN
– Skibet er ladet med kunst i verdensklasse

Kunstaksen er Danmarks største udstillingsrum 
og udgør ARKENs hovedskib. Her kan I holde 
fantastiske gallamiddage op til 600 personer, 
ekstraordinære modeshows og produkt-
udstillinger samt inspirerende og kreative 
workshows.

Rummets enorme størrelse og det eksklusive 
i at afholde et arrangement omgivet af kunst, 
kan understreges med skræddersyede lyssæt-
ninger og opsætning af tekniske løsninger. Der 
er direkte adgang for indkørsel af meget store 
produkter som f.eks. biler og store montrer.

Kunstaksen kan primært lejes uden for muse-
ets åbningstid og rummet udtryk ændres let 
ud fra opstillinger og indretninger.
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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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Workshops

ARKEN arrangerer skræddersyede workshops til 
grupper på alt fra 10 til 200 personer. Der tages 
udgangspunkt i gruppens sammensætning og 
ønske om læring eller ønsket om at skabe et 
eller flere kunstværker. Workshops ‘ene er både 
inspirerende og lærende og kan arrangeres for 
dit firmas medarbejdere eller samarbejdspart-
nere. Kunst udfordrer vores traditionelle tan-
kemønstre og hjælper med at kaste nyt lys på 
hverdagens udfordringer. På ARKEN begynder 
dialogen med kunst.  I kan vælge en 3-timers 
workshop eller en workshop som varer 1 eller 
flere dage og I kan arbejde både indendørs og 
udendørs. ARKEN tilbyder workshops både på 
dansk og engelsk.

Velkommen på Kunstens Ø
ARKEN har en unik beliggenhed i den natur-
skønne Ishøj Strandpark blot 20 minutter fra 
København og med udsigt over Øresund. Mu-
seet ligger på Kunstens Ø og en lagune bugter 
sig hele vejen rundt om museet. Strandparken 
byder på masser af muligheder for udendørs-
aktiviteter i forbindelse med jeres arrangement 
og der er rig mulighed for at opleve museets 
maritime arkitektur fra vandsiden.ARKENs store 
skulpturpark rummer mange spændende og 
involverende værker fra ARKENs store samling. 
Eksempelvis kan I tage en pause på Jeppe 
Heins zigzag-formede bænk, gå i armgang i 
Olafur Eliassons kuppelformede skulptur, eller 
nyde synet af Eva Steen Christensens smukt 
ornamenterede marmorblokke. 
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INDGANG

LOKALER

Asger Jorn-Galleriet

Film
salen

Koncert- &
 Konferencesalen

Damien H
irst-G

alle
riet

DETLEFS∙SALEN

ARKEN CAFÉ

Erhvervsklublokalet

Kunstaksen
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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


