
S KU E S P I L H U S E T



Skuespilhusets smukke sorte stenmure går igen i det stemningsfulde scenerum på Store Scene.  
De 650 højrøde siddepladser er placeret i 4 niveauer og giver alle en let og tilgængelig udsigt til scenen.
Skuespilhusets Store Scene er derfor ideel for arrangementer såsom stormøder, konferencer og workshops. 

Max. kapacitet: Biograf: 650 personer.  

Skuespilhuset 
Store Scene



Skuespilhusets Lille Scene er en klassisk black-box, der gør mulighederne store, når det kommer til opsætning og stemning. 
Lille Scene er derfor passende til både konferencer, møder og forestillinger. 

Max. kapacitet: Biograf: 110 personer.  

Skuespilhuset 
Lille Scene



Skuespilhusets mellemstore scene.   
Med den samme mobilitet som et black-box teater, passende til arrangementer som konferencer, 
møder og forestillinger.

Max. kapacitet: Biograf: 220 personer.  

Skuespilhuset 
Mellemgulvet



Med panoramaudsigt til vandet og Københavns havneområde har Skuespilhusets restaurant en unik beliggenhed.
Her kan du opleve regionens delikate råvarer og sæsonernes skiften, når vi serverer mad, der forener velsmag,
skønhed, sundhed, bæredygtighed og økologisk bevidsthed.

Max kapacitet: Langborde: 300 personer  

Skuespilhusets 
Restaurant



Midt i det myldrende havneliv byder den smukke højloftede foyer velkommen til en eksklusiv oase.
De høje vinduespartier fra gulv til loft skaber et smukt og luftigt rum velegnet til elegante receptioner, stormøder og fester.

Max kapacitet: Reception og fester: 1100 personer, biograf: 198 personer.

Skuespilhusets 
Foyer



Skuespilhusets minimalistiske Henckel Lounge, designet af Peter Holst Henckel, er ideel til møde,  
break-out-room eller private dining. Inspireret af ’de skrå brædder’ og indrettet med Verner Pantons 
møbler kan loungen rumme op til 42 personer. 

Max kapacitet: Ved langbord: 26 personer, Biograf: 42 personer. Indeholder permanent AV løsning samt fri Wi-Fi.  

Skuespilhuset 
Henckel Lounge



Med udsigt over Københavns havn danner Skuespilhusets Kørner Lounge kunstneriske rammer til møder og  
break out sessions. Designet af John Kørner og udsmykket med små kunstinstallationer kan loungen rumme op til 18 personer. 

Max kapacitet: Runde borde: 18 personer. Indeholder permanent AV løsning samt fri Wi-Fi.  

Skuespilhuset  
Kørner Lounge


