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EN OPLEVELSE I SIG SELV
Når jeres arrangement skal have format, er Carl Jacobsens private kunstsamling 
i forlængelse af hans hjem stedet at mødes. Det første Glyptotek byggede han til 
sin støt stigende samling af malerier og skulpturer. Til sidst blev bygningen for lille, 
og Carl anlagde og fyldte Ny Carlsberg Glyptotek, som en gave til byen. Skulpturer 
og malerier sætter sit præg ligesom de klassiske farver, fantastiske vægfriser og 
smukke gulve gør det. 

Carlsberg Museum & Business Centre består af mange rum i forskellige størrelser 
som kan sammensættes på kryds og tværs. Hvert lokale har sit eget udtryk og 
bidrager til en enestående, samlet oplevelse. I kan nøjes med et enkelt eller vælge 
flere til forskellige formål undervejs.

Middage

Receptioner

Møder

Events

Produktlanceringer

Konferencer
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Carlsberg Museum & Business Centre byder på 
mange muligheder og stor fleksibilitet. Og hvor 
finder man i øvrigt et sted, hvor Skagensmalere 
som både P.S. Krøyer, Anne Ancher og Wilhelm 
Marstrand er med som gæster?
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DIPYLONSALEN
Dipylonsalen er opkaldt efter den dobbeltbuede indgang, som danner grundlaget 
for lokalets unikke udsmykning: Ni store portrætfigurer udført på gule lerklinker, 
som blandt andre afbilder Ottilia & Carl Jacobsen.

Arkitekt Jens Wilhelm Dahlerup, som også er arkitekten bag Det Kongelige Teater, 
skabte med det lyse og rummelige lokale fra 1882 de ideele rammer for works-
hops, konferencer og middage.

Konferencer, møder og 
middage

Møde  154 gæster
Reception  200 gæster
Middag  120 gæster
 
Dimension  15 × 10 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon,   
  lærred, mulighed  
  for mørklægning
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RAGNAROKSALEN
Ragnaroksalen viser med sin dybrøde farve og smukke udsmykning en stor æste-
tisk sans hos Carl Jacobsen. Lokalet har sit navn fra frisen som pryder rummet og 
skildrer det endelige opgør mellem guder og jætter i den nordiske mytologi. Det er 
en rekonstruktion af en frise lavet til Christiansborg Slot. Under de enkelte figurer 
ses navnene på de vigtigste personer i det store slag, hvor faldne krigere steg op til 
Valhalla til et liv med evig glæde ... og masser af øl.

Middage, receptioner og 
produktlanceringer

Reception  150 gæster
Middag  94 gæster
 
Dimension  12 × 9,5 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon
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DRONNINGESALEN
Dronningesalen har sit navn efter rummets fire dronninger fra middelalderen: Dag-
mar, Thyra, Margrethe den I. og Phillipa. De var oprindeligt en del af en samling 
på 14 dronninger skabt som udsmykning til Dronningens Trappe på Christiansborg 
Slot, men som gik tabt ved branden på Christiansborg i 1884.

Dette elegante lokale med sit fine lysindfald fra loftet skaber en smuk ramme for 
stående receptioner, middage eller en frokost mellem møder.

Middage og receptioner

Reception  150 gæster
Middag  60 gæster
 
Dimension  12 × 9,5 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon
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MALERISALEN
Malerisalen kaldes også Familien Jacobsens Sal, hvilket giver god mening. Salens 
længste væg prydes nemlig af den danske kunster P.S. Krøyers ”Aftenselskab i Ny 
Carlsberg Glyptotek” fra 1888. Maleriet portrætterer Carl og Ottilia Jacobsen i sel-
skab med datidens kunstelite på en udstilling initieret af Carl Jacobsen. Personerne 
er så livagtige, at man nærmest føler, at de kan træde ud af billede og deltage i 
arrangementet.

Middage og møder

Møde  8 gæster
Middag  8 gæster
 
Dimension  9,5 × 7 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon
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KEJSERINDESALEN
Denne sal er vores mest ekstravagante sal. Marmorsøjlerne, den delikate ornamen-
tering og de grønne planter giver illusionen af at være under sydlige himmelstrøg. 

Kejserindesalen er opkaldt efter to elegante statuer af Christian den 9.s døtre: Den 
smukke Kejserinde Dagmar af Rusland og den – om muligt – endnu smukkere 
Dronning Alexandra, hustru til Edward den 7. af England. Og Stephen Sindings 
skulptur ’To skikkelser’ udtrykker hele lidenskaben ved en intens omfavnelse.

Middage, frokoster og 
receptioner

Reception  80 gæster 
Middag  56 gæster
 
Dimension  120 kvm
 
Teknik   WiFi
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GULDALDERSALEN
Guldaldersalen er den tidligere Museumsfoyer, hvor prominente gæster blev mod-
taget. Her vil I møde det intense blik fra en italiensk kvinde i den danske guldal-
dermaler Wilhelm Marstrands streg, ligesom en lang række malerier af berømte 
nordiske kunstnere fra sidst i 1800-tallet.

Vi benytter lokalet til mindre møder og velkomster, hvor gæsterne kan nyde synet 
af de smukke malerier.

Velkomster og møder

Reception 80 gæster
Møde   22 gæster 
 
Dimension  16 × 6 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon,   
  skærm
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GLYPTOTEKSALEN
Salen fra 1882 er både det største og ældste lokale i huset. Den blev oprindelig op-
ført som vinterhave til familien Jacobsens bolig. Men der gik ikke længe, før Carl’s 
stadigt voksende kunstsamling, tog pladsen fra planterne. Den elegante trappe 
fører op til boligen, hvor et lille vindue gav Carl mulighed for at kaste et blik på sin 
kunst ... og holde øje med gæsterne!

Middage og receptioner

Reception  200 gæster
Middag  120 gæster
 
Dimension  13,5 × 10 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon
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GALLERIGANGEN
Gangen løber langs flere af lokalerne, og er derfor oplagt til velkomst. Væggene 
er dekorede med portrætter af velklædte mænd og kvinder. Det er ikke Carlsbergs 
direktører gennem tiderne, som man kunne foranlediges tro, men derimod bryg-
geriets 50-årsjubilarer, høj som lav. I finder blandt andre Johanne Møller, som har 
arbejdet hele 62 år i øllets tjeneste.

Velkomster og receptioner

Reception  200 gæster
 
Dimension  33 × 5,5 meter
 
Teknik   WiFi, mikrofon
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EN SUITE SALENE
Carls Jacobsen fik i slutningen af 1800-tallet skabt rammerne om sin kunstsamling 
sådan, at man fra foyeren har det smukkeste vue gennem de høje fløjdøre og op 
gennem fire af salene: Dronningesalen, Malerisalen, Ragnarok, kulminerende i den 
ekstravagante Kejserindesal. Farver, relieffer og kunst harmonerer, så rummene 
bliver bundet sammen på eleganteste vis.

Ved blot at slå fløjdørene til side får man skabt en ret tæt forbindelse mellem sa-
lene, som gør, at I kan holde selv den helt store middag eller reception med flere 
hundrede gæster med god plads omkring jer.

Velkomster og receptioner

Reception  400 gæster
Middag  260 gæster
 
Dimension  12 × 9,5 m
  7 × 9,5 m
  12 × 9,5 m
  120 kvm 

Teknik   WiFi, mikrofon
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OVERSIGT

SAL RUMSTØRRELSE BIOGRAFOPSTILLING RUNDE BORDE LANGBORDE RECEPTION

Dipylonsalen 150 kvm 154 90 120 200

Ragneroksalen 108 kvm 70 64 94 150

Dronningesalen 108 kvm 70 70 60 150

Malerisalen 63 kvm 8

Kejserindesalen 120 kvm 40 56 80

Guldaldersalen 96 kvm 30 22 30 80

Glyptoteksalen 130 kvm 90 120 200

Gallerigangen 165 kvm 200

En Suite Salene 120 kvm 220 260 400


