Lad dit næste event blive en del af historien

Midt i København ligger den fredede Arbejdernes Forenings- og
Forsamlingsbygning 1879.
Bygningen er en enestående og autentisk ramme for Arbejdermuseet,
som har haft til huse i bygningen siden 1983. Bygningen er Europas
ældste arbejderforsamlingsbygning og blev i 2018 optaget på den
danske tentativliste til UNESCO Verdensarv.
Fra dens indvielse i 1879 blev bygningen et naturligt mødested for
arbejdere, og den har gennem tiden lagt rammer til både små og
store danmarkshistorier. Her er blevet afholdt utallige politiske og
faglige møder, internationale kongresser, borgerlige konfirmationer,
læsekredse og agitationsskoler.
Bygningen er med dens historie og arkitektur en unik ramme for en
bred vifte af events og arrangementer.
Se vores forskellige tilbud nedenfor, eller kontakt os for at høre
nærmere om netop jeres muligheder.

MØDELOKALET
LOUIS PIO

MØDELOKALE LOUIS PIO
Historie

Hvornår

Mødelokalet Louis Pio ligger på museets anden sal og åbner ud til Festsalens balkon.

Mødelokalet Louis Pio kan lejes alle ugens dage, i og udenfor museets åbningstid.

Herfra kan man se fanerne veje over festsalen og fornemme mange generationers liv og
færden i forsamlingsbygningen. Mødelokalet er opkaldt efter Louis Pio, der regnes for at

Teknik

være blandt grundlæggerne af den danske arbejderbevægelse i 1871. Han arbejdede for

Whiteboard, flipover, projektor og lærred er inkluderet i prisen.

at forbedre levevilkårene for arbejderklassen og kæmpede bl.a. for arbejdernes ret til at
forsamle sig og organisere sig politisk og fagligt.

Der er højtalere i lokalet og mulighed for at afspille lyd fra en pc.
PC kan lejes for kr. 500,00.

Dette lokale egner sig særlig godt til møder, workshops, konferencer og foredrag.

Forplejning
Antal

18 personer

Pris*

2 timer (min.)

kr. 2.000,00

4 timer

kr. 3.000,00

8 timer

kr. 4.500,00

Per ekstra time

kr. 1.000,00

Al forplejning leveres af Arbejdermuseets

* Forplejning er ikke inkluderet i lokalelejen

historiske restaurant Café & Øl-Halle
(Link: https://cafeogoelhalle.dk/moeder-

konferencer/)

Vidste du, at…
•

at Arbejdernes Forenings og Forsamlingsbygning fra 1879 er den danske
arbejderbevægelses første bygning?

•

dette er verdens næstældste stadig eksisterende arbejderforsamlingsbygning i
verden? Den ældste findes stadig i Melbourne, Australien.

Kontakt

•

kvindeligt Arbejderforbund er stiftet netop her den 3. marts i 1901?

cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk

•

Louis Pio var formand for den byggekomité, der blev nedsat i 1875 med det formål
at bygge en arbejderforsamlingsbygning i København?

Bordopstilling
• Teaterrækker: 18 personer • Mødebord: 18 personer • Gruppeborde: 18 personer

•

arbejderne selv finansierede bygningen her gennem mini-lån og indsamlinger?

FESTSALEN

FESTSALEN
Historie
Siden 1879 har festsalen været hjertet i bygningen. Herfra har der været afholdt taler,
fagforeninger er blevet stiftet, og kongresser afholdt. Her har arbejdere i mere end
100 år mødtes til maskerader, koncerter, højtlæsning og revyer, mens salen for mange
københavnerbørn har haft en helt særlig betydning, når de hvert år i december er kommet til
juletræsfester – en tradition museet viderefører i dag.
Festsalen er restaureret tilbage til dens udtryk i 1912 med undtagelse af få detaljer som fx de
imponerende PH-lysekroner fra 1929 og de smukke trærelieffer langs salen, der blev udskåret
i 1934 af arbejdsløse billedskærer.
Festsalen egner sig særlig godt til større møder, konferencer, koncerter, teaterforestillinger,
debatarrangementer, firmaarrangementer og private fester.
Balkonen
I Festsalen findes et balkonniveau, som udgøres af to balkon-svalegange i salens længde
samt et større balkonområde i Festsalens bagende. Balkonområdet er 3 meter dybt og 9
meter bredt. Balkonen kan inddrages ved stående receptioner, men bliver også ofte benyttet
til velkomstdrink ved afholdelse af bryllupper og andre selskaber.
Der kan være 20 stående personer på balkonen.

Forplejning
Antal

80 personer siddende / 40 stående

Pris*

4 timer (min.)

kr. 12.000,00

8 timer

kr. 22.000,00

Per ekstra time

kr. 3.000,00

Al forplejning leveres af Arbejdermuseets
historiske restaurant Café & Øl-Halle
(Link: https://cafeogoelhalle.dk/moeder-

konferencer/)

* Forplejning er ikke inkluderet i lokalelejen

Kontakt

cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk
Hvornår
Festsalen kan lejes alle ugens dage, i og udenfor museets åbningstid. Dog kan festsalen ikke lejes
for færre end 80 personer i museets almindelige åbningstid.
Teknik
To flipovers og et whiteboard kan bestilles forud uden beregning.
Museets beholdning af AV-enheder er:
•

1 x pc

•

2 x headsets

•

1 x projektor og lærred

•

2 x håndholdte mikrofoner

•

1 x clicker

•

8 x panelmikrofoner

Projektor, lærred og én valgfri mikrofon er inkluderet i lokalelejen, herefter koster det kr. 500,00
pr. stk. Aftal med arrangementskoordinatoren på forhånd, hvilket udstyr skal være klar på dagen.
•

Vi har også mulighed for at udleje scenelys. Prisen herfor er kr. 1.000,00 kr.

PC kan lejes for kr. 500,00.

Talerstol & flygel
Der er talerstol og flygel på scenen i Festsalen.
Flyglet bliver stemt jævnligt, men ved koncerter anbefaler vi, at det bliver stemt separat. Dette koster
kr. 1.500,00.
Scenemål & DJ
Ved endevæggen findes en scene, som er 3 meter dyb, 8 meter bred og 60 cm høj.
Det er muligt at leje DJ gennem Café & Øl-Halle. Dette aftales via deres kontakt:

cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk. Hvis man selv sørger for DJ, skal pågældende selv sørge for
lydsystem. Museets lydsystem har almindeligt AUX-stik.

Vidste du, at…
•

træreliefferne i Festsalen er lavet for at give arbejdsløse billedskærere arbejde i 1934?

•

at maskeballer var uhyre populære i den københavnske arbejderbefolkning og at
maskeballerne i festsalen trak fulde huse allerede fra 1880?

•

den demokratiske disciplin er blevet trænet her siden 1879 gennem
generalforsamlinger, konferencer og debatter?

•

her i forsamlingsbygningen blev den socialdemokratiske partiledelse advaret om
besættelsesmagtens forestående aktion mod danske jøder den 28. september 1943?

•

det smukke glasloft i festsalen fra 1907 gemmer på otte gyldne felter med hver en
kvindefigur, der repræsenterer et håndværksfag?

•

det kooperative forlag Fremad A/S i 1930-1940erne udgav manualer, om hvordan
man skulle afholde fester i arbejderbevægelsen?

•

der siden 1880 har været afholdt juletræsfester for børn og deres familier i
forsamlingsbygningen?

SALENS
LOFT

SALENS LOFT
Historie
Helt oppe under Forsamlingsbygningens tag og omgivet af fritlagte bjælker i nåletræ kan I
nyde en udsædvanlig smuk og stemningsfuld ramme for jeres arrangement.
Loftet egner sig særlig godt til den lille intime reception, litterære oplæsninger, den kreative
workshop, en talk, vielse eller en film- og podcastproduktion, som kræver unikke omgivelser.

Forplejning
Antal

24 personer

Pris*

2 timer (min.)

kr. 2.000,00

4 timer

kr. 6.000,00

8 timer

kr. 9.000,00

Per ekstra time

kr. 1.000,00

Al forplejning leveres af Arbejdermuseets
historiske restaurant Café & Øl-Halle
(Link: https://cafeogoelhalle.dk/moeder-

konferencer/)
Kontakt

* Forplejning er ikke inkluderet i lokalelejen

Bordopstilling
• Halvmåne: 10 personer • Stående: 24 personer

cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk

Hvornår
Salens loft kan lejes alle ugens dage, i og udenfor museets åbningstid.
Teknik
Mulighed for at leje projektor/lærred kr. 500,00 og pc for kr. 500,00.
To flipovers kan bestilles uden beregning.

Vidste du, at…
•

da loftet blev restaureret i 2010, fandt man en pistol her, som ingen ved, hvor kom
fra?

•

du står på loftet til velfærdsstatens vugge?

•

Arbejdernes Læseselskab hørte til her i bygningen for at frigøre arbejderne ved at
give dem adgang til bøger?

FORPLEJNING
Al forplejning leveres af Arbejdermuseets historiske restaurant Café &
Øl-Halle.
(Link: https://cafeogoelhalle.dk/moeder-konferencer/).
Café & Øl-Halle åbnede som kælderrestaurant tilhørende Arbejdernes
Forsamlingsbygning i 1892 og har lige siden leveret lækker mad
af høj kvalitet til det arbejdende folk. Afhængigt af selskabets
størrelse kan I nyde jeres forplejning i de historiske lokaler i den
fredede kælderbeværtning eller få serveret det i jeres mødelokale.
Restauranten byder på smørrebrød, klassiske retter, kiksekage m.m.
De bærende principper for køkkenet i dag er bæredygtighed, godt
håndværk og stolte traditioner.
Som noget helt særligt byder Café & Øl-Halle på et udsøgt

Smørrebrødsbord med alt, hvad hjertet begærer.
Café & Øl-Halle er drevet af Helena Unny Rørbo. Før hun kom til
Arbejdermuseet i 2015, drev hun Madmanifesten, et af landets første
økologiske spisesteder.

MØDELOKALET STJERNEN
I et sidelokale til Café & Øl-Halle finder I mødelokalet Stjernen. Lokalet er opkaldt efter
bryggeriet Stjernen– arbejdernes kooperative bryggeri, der blev stiftet i 1902 ud fra det
ræsonnement at skulle arbejderne drikke øl, kunne de lige så godt drikke deres egne. I
1930’erne var bryggeriet Danmarks tredje største, men måtte dreje nøglen om i 1964
grundet faldende salg. I dag er Café & Øl-Halle og Arbejdermuseet de eneste steder i
Danmark, hvor du forsat kan købe en stjernepilsner.
Stjernen egner sig godt til det mindre møde, foredrag, workshop eller et seminar, der kræver
anderledes rammer.

Åbningstider

Antal

18 personer

Pris*

2 timer (min.)

kr. 2.000,00

4 timer

kr. 3.000,00

8 timer

kr. 4.500,00

Per ekstra time

kr. 1.000,00

* Forplejning er ikke inkluderet i lokalelejen

Mandag-lørdag kl. 11.00-17.00
– Smørrebrødsbordet lukker kl. 16.00
Søndag er restauranten lukket.
Kontakt til Café & Øl-Halle
E-mail: cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk
Telefon: 33 33 00 18

Antal

Restauranten 47 personer i alt:
• Ekstra lokale, Stjernen 20 personer • Serveringsborde i gården 26 personer
• Serveringsborde på gaden 20 personer

AKTIVITETER
Et besøg i en af museets udstillinger kan både være en social
oplevelse for deltagerne i jeres arrangement, en anderledes start på
et møde eller være et afvekslende og kreativt afbræk undervejs. På
museet udstiller vi hverdags- og arbejdsliv gennem mere end 150
år og har altid skiftende særudstillinger, der sætter fokus på aktuelle
begivenheder og spørgsmål. Vi anbefaler altid, at I får det optimale
udbytte, besøger udstillingerne sammen med vores dygtige omvisere,
eller begiver jer ud på egen hånd med museets historiequiz.

Arbejdermuseets Historiequiz

Introduktion til Forsamlingsbygningen

Pris

Kr. 20,00 pr. person

Pris

Kr. 725,00 pr. dansk omvisning / kr. 825,00 pr. engelsk omvisning

Antal personer

Intet maksimum antal

Antal personer

Op til 80 personer

Varighed

Cirka en time

Varighed

Cirka 15 minutter

Kom igennem alle museets etager, og find svarene på en række spørgsmål om hver udstilling. Kan

Få en introduktion til den fantastiske bygning, som Arbejdermuseet i dag ligger i. Hør om

du vinde historiequizzen? Historiequizzen er trykt og ligger klar i jeres lokale, så I kan begynde og

bygningens historie, dens brug og de mennesker der gennem historien har haft deres gang her.

slutte i jeres eget tempo.

Book en omviser

Byvandring: Slaget på fælleden

Pris

Kr. 725,00 pr. dansk omvisning / kr. 825,00 pr. engelsk omvisning

Pris

Kr. 2.175,00

Antal personer

Maksimum 15 personer pr. omvisning

Antal personer

Mellem 10 og 31 personer

Varighed

Cirka 45 minutter

Varighed

90 minutter

Hvornår

Kan bookes fra 1. marts til 1. november

Arbejdermuseets omvisere kender museets udstillinger til den mindste detalje og kan være med til
at åbne nye sider af museets udstillinger og historier op. Lær fx om hverdagsliv og hårdt arbejde
i udstillingen om arbejderfamilien Sørensen, hvor I følger en arbejderfamilie gennem næsten
100 år fra 1885. I udstillingen om 1950’erne møder I hverdagslivet midt under den kolde krig
og et spirende ungdomsoprør. Og i ”Industriarbejdet” dykker vi ned i de kampe og konflikter der
har formet det danske arbejdsmarked gennem de sidste 150 år. Spørg endelig også efter vores
skiftende særudstillinger.

I foråret 1872 strejkede murerne på Nørrebro. De krævede en kortere arbejdsdag, og at
‘slavetimen’, som arbejdsdagens sidste time blev kaldt, skulle afskaffes. Men hvad fik egentlig
murerne til at gå i strejke? Og hvordan gik det til, at flere arbejdere samlede sig til møde på Nørre
Fælled d. 5. maj 1872?

Lydfortælling: Slaget på fælleden

Pris

Kr. 200,00

Antal personer

Maksimum 24 personer

Varighed

15 minutter

Hvornår

Kan bookes hele året

Helt oppe under taget – på loftet over den smukke gamle festsal – kan I se og høre en lys- og
lydfortælling om tiden fra arbejderbevægelsens spæde begyndelse, hvor stikkeri og overvågning
fra politiet var dagligdag. Lydfortællingen formidler gennem lys- og videoinstallationer det mytiske
”Slaget på fælleden” i 1872 og dens betydning for etableringen af Arbejdernes Forenings- og
Forsamlingsbygning i 1879

RETNINGSLINJER & GEBYRER
Arbejdermuseets bygning fra 1879 er fredet. Det forventes, at gæster
udviser ansvarlighed og omtanke i forbindelse med anvendelsen af
lokalerne. Arrangementet sker på kundens ansvar. Ved beskadigelse
af museets interiør eller møblement eller ved skader på ejendommen
opkræves fuld erstatning.
Kunden hæfter desuden for udgifter i forbindelse med ekstraordinær
rengøring (min. kr. 3.000,00). Det er ikke tilladt at sprede affald,
herunder konfetti og risengryn på Arbejdermuseets område. Af
hensyn til de unikke glaslofter i restauranten og festsalen må
champagneflasker kun åbnes af personalet i tilstødende lokaler.

Varighed

Lys & teknik

Arbejdermuseet holder åbent for offentligheden alle ugens dage mellem kl. 10.00 og 17.00.

Ved forudgående aftale kan der lejes mikrofoner, projektor med lærred, diverse mikrofoner og

Museet lukker ikke for almindelige besøgende på grund af udlejning. Bemærk: Hvis ikke selskabet

scenelys.

har forladt museet til den aftalte tid, udløser det et ekstra gebyr på 5.000 kr. pr. påbegyndt time.
Opsætning af scene- og teaterlys, spejlkugler og/eller lysanlæg skal foregå ifølge forudgående
aftale med museets personale. Det er ikke tilladt at bruge røgmaskiner i Festsalen.
Ændringer til bordopstilling og teknik mindre end 7 hverdage før arrangementsstart vil medføre et
Lokale & udstillinger

ændringsgebyr på kr. 500,00.

Ved arrangementer i museets åbningstid kan der forventes lyde fra publikum og udstillinger i
tilstødende rum.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes i udstillingerne. Personalets anvisninger skal altid følges.

Musik & underholdning

Gæster, som ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises.

I forbindelse med arrangementer kan der ved leje af museets lydanlæg gives tilladelse til at spille
lav musik via pc/smartphone under middagen/arrangementet. Ved aftale med band eller DJ

I øvrigt gælder, at der af hensyn til den fredede bygning ikke må anvendes søm, tegnestifter, tape

skal der arrangeres professionelt lydanlæg. Museets lydanlæg kan ikke benyttes ved aftaler med

eller lign. til opsætning af plakater, plancher, forhæng m.v. Overtrædelse af denne regel udmønter

eksterne DJ/Bands.

sig i et gebyr på minimum kr. 5.000,00.
Der er følgende regler for anvendelse af musik:
Lokaleleje er inkl. klargøring med møbelopstilling, oprydning og efterfølgende rengøring. I
festsalen vil der være opsat en scene, hvorpå et flygel er opsat.

Der skal altid på forhånd indgås aftale med Arbejdermuseet om anvendelse af musik.
Levende musik skal afsluttes senest kl. 24.00. Anden musik afsluttes senest kl. 02.00.
Da bygningen er fra en tid, hvor man ikke anvendte samme lydisolerende materialer, skal al musik
holdes på et volumenniveau, der ikke er til gene for Arbejdermuseets naboer.
Heraf følger også, at branddør fra sal samt vinduer på balkon ikke må stå åben/åbnes under
arrangementer efter kl. 22.00. Personalets anvisninger skal følges. Personalet kan kræve musikken
midlertidigt slukket, hvis denne regel ikke overholdes.

KODA & Brandvæsen

COVID-19

Eventuelle indberetninger/betaling af afgifter til KODA foretages af kunden. Tilmelding af

Det er vores allerhøjeste prioritet altid at sikre vores gæsters og medarbejderes sikkerhed

teaterforestillinger og lignende til brandvæsen foranstaltes af kunden.

og tryghed. Vi implementer løbende de til enhver tid gældende retningslinjer fra de danske
myndigheder herunder afstandskrav, forsamlingsforbud, lukketider etc. Derudover har vi indført en
række procedurer og rutiner, der skal sikre, at I som arrangør trygt kan booke og gennemføre jeres
arrangement på Arbejdermuseet.

Forplejning
Museets restaurant Café og Øl-Halle “1892” er leverandør af mad og drikkevarer i forbindelse

Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer, ændringer i antal af mulige deltagere grundet

med arrangementer i museets festsal. Det er ikke tilladt at medbringe forplejning udefra ved

myndighedernes retningslinjer og eventuelle trykfejl.

lokaleleje på Arbejdermuseet. Sidste udskænkning er altid en halv time før arrangementets
afslutning.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Rygning indendørs kan resultere i bortvisning og vil altid
udmønte sig i et gebyr på minimum kr. 10.000,00.
Ved arrangementer i festsalen kan rygning foregå i museumsgården. Gæsterne skal tage hensyn til
museets naboer og undgå støjende adfærd.
Efter kl. 22.00 kan personalet se sig nødsaget til at lukke gården for ophold, hvis der opstår en for
naboerne uacceptabel larm. Vinduer skal forholdes lukkede efter kl. 22.00.

