
O P E RA E N



Operaens Store Scene er som centrum i denne mægtige bygning, ‘dets glødende hjerte’.  
Med guldbelagt loft, ahornbeklædte vægge og kongeblå stole skaber  
scenerummet en overdådig ramme om en event.  

Max. kapacitet: Biograf: 1700 personer.

OPERAEN  
STORE SCENE



Operaens storslåede lyse foyer rummer op til 1500 gæster. Med panoramaudsigt over København og i lyset  
af Olafur Eliassons tre glødende lamper er Operaens foyer ideel til en vifte af arrangementstyper. Med sine 4 niveauer  
og svævende gangbroer er den passende til store som små middage, møder, receptioner og events. 

Max. kapacitet: Reception: 1500 personer, runde borde: 650 personer, langborde: 960 personer,  
4. balkon (restauranten) langborde: 288 personer, udstillingsplads: 2.652 m2.

OPERAENS  
FOYER



Operaens mindre scene Takkelloftet er en klassisk black-box scene, og med sine fleksible  
opsætningsmuligheder er den velegnet til adskillige former for arrangementer, såsom  
konferencer, stormøder og workshops. Takkelloftet har tilhørende foyer ud mod vandet og den gamle dok. 
 Max. kapacitet: Biograf: 170 pladser.  

OPERAEN  
TAKKELLOFTET



Med store vinduespartier ud mod vandet og den gamle dok, vægge af lyse  
sten og imponerende moderne kunst af Tal R, er Takkelloftets Foyer passende  
til både receptioner, møder og middage.

Max. kapacitet: Ved runde borde: 110 personer, biograf: 144 personer, reception: 200 personer.

OPERAEN
TAKKELLOFTETS 
FOYER



Opera Loungen er et fleksibelt rum, placeret med rolige omgivelser i det store Operahus. Med bevægelige vægge kan  
Opera Loungen nemt justeres fra tre mindre break-out-rooms til ét stort mødelokale. Med udsigt over Københavns havn  
og de gamle fredede kraner kan Opera Loungen rumme mellem 20 – 90 gæster. 

Max kapacitet: Langborde af 14 personer: 84 personer, ved skoleborde: 60 personer, u-form: 36 personer, biograf: 90 personer.  
Indeholder permanent AV løsning samt fri Wi-Fi.

OPERA  
LOUNGEN



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 Det Røde Rum er en klassisk black-box med et twist.  
Med den samme mobilitet som et black-box teater, passende til arrangementer som konferencer,  
møder og forestillinger, har Det Røde Rum sin egen personlighed med sine røde vægge og lofter. 

Max. kapacitet: Biograf: 220 personer.  

Skuespilhuset  
Det Røde Rum



Med panoramaudsigt til vandet og Københavns havneområde har Skuespilhusets foyer en unik beliggenhed.  
De høje vinduespartier fra gulv til loft skaber et smukt og luftigt rum velegnet til både gallamiddage,  
receptioner, stormøder og fester. 

Max kapacitet: Reception: 1100 personer, langborde: 450 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



GA M L E  S C E N E



Det Kongelige Teaters Gamle Scene emmer af historie. Med sine gyldne dekorationer, højrøde stole og smukt  
malede lofter danner det nogle elegante rammer for et stormøde, konference eller forestilling. 

Max. kapacitet: Biograf: 1400 personer.  

Gamle Scene  



Med udsigt over Kongens Nytorv, glimtende lysekroner og smukt dekorerede lofter og vægge udgør Balkonfoyeren  
majestætiske rammer for en middag, møde, konferencer, fest eller workshop for op til 200 mennesker. 
Balkonfoyeren er en del af Gamle Scenes forhus, som er fordelt ud på 5 etager.

Max. kapacitet: Runde borde: 90 personer, reception: 200 personer.
Hele Forhuset: reception: 1000 personer.   

Gamle Scene  
Balkonfoyeren



Holberg Loungen på Gamle Scene er en kunstner lounge, der emmer af teater. Med sine dekorative vægmalerier  
af Ludvig Holbergs karakteristiske figurer og behagelige loungemøbler fra Fritz Hansen danner Holberg Loungen  
smukke rammer til fx et møde eller en reception. 

Max kapacitet: reception: 90 personer, siddepladser: 30 stk.  

Gamle Scene  
Holberg Loungen


