
CC Venue 
Lad kunsten indtage din 
næste fest



Copenhagen Contemporary er Københavns internationale kunstcenter, der viser 
installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC har til 
huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine i alt 7.000 m2 smukke 
industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange 
samtidskunstnere arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale 
videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen. 

CC er et af Skandinaviens største udstillingssteder for samtidskunst og et levende 
samlingssted for et bredt publikum. CC skaber samarbejder og arrangementer med en 
række forskellige partnere på tværs af kulturelle genrer både lokalt og internationalt. Her 
kan man deltage i art talks, art walks, koncerter, kreative værksteder, undervisning for 
børn, besøge CCs egen butik med skandinavisk design og opleve den helt unikke og 
historiske bydel Refshaleøen. 

CC har siden 2016 vist udstillinger med bl.a. Bruce Nauman, Yoko Ono, Carsten Nicolai, 
Ragnar Kjartansson, Pierre Huyghe, Bill Viola, Céleste Boursier-Mougenot, Sarah Sze, 
Christian Marclay, Anselm Kiefer, SUPERFLEX og Doug Aitken. 

CC er beliggende 10 minutter fra Kgs. Nytorv og kun et stenkast fra Noma, Københavns 
skibakke, Amager Bakke/CopenHill, gourmetrestauranter, Reffen (Copenhagen Street 
Food) og havnebade.  

Hold dit næste store arrangement på Copenhagen 
Contemporary midt i det spirende kulturkvarter på 
Refshaleøen.



Inddrag kunsten
Inddrag kunsten i dit arrangement med en 
omvisning 

Copenhagen Contemporary tilbyder omvisninger i de aktuelle udstillinger til 
dig, der ønsker at kombinere dit arrangement med en særlig oplevelse i 
kunsten og rummene på Copenhagen Contemporary. En omvisning varer ca. 
45 minutter og skræddersyes ud fra dine ønsker. 

Se udstillingerne efter lukketid 

Ønsker I en helt unik oplevelse, har I mulighed for at gå på opdagelse i 
Copenhagen Contemporarys  udstillinger efter lukketid. En særåbning kun for 
jer, kan enten kombineres med et aftenarrangement i vores sal, eller som en 
enestående aktivitet. Komplimentér aftenen med et glas vin og snacks som 
kan nydes i foyeren. Kontakt os og hør mere om priser og varighed.  
 
Omvisning for op til 25 personer ved leje af eventsal fra 600 kr. 
700 kr efter kl. 17.00 og 800 kr i weekender. (ledighed i weekender kan ikke 
garanteres). 



Priser
LEJE AF FOYER  

350 kr. eks. moms per 
person ved  
min. 50 personer 

+rengøring 3000 kr eks 
moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Tilgængelig udenfor 
CCs åbningstid  

LEJE AF EVENTSALEN  

45.000 kr. eks. moms 

+rengøring 2000 kr eks 
moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Tilgængelig udenfor 
CCs åbningstid  

LEJE AF 
FÆLLESLOKALET  

7500 kr. eks. moms 

+rengøring 1500 kr eks 
moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Tilgængelig udenfor 
CCs åbningstid  

LEJE AF VÆRKSTEDET  

1500/2400 kr. eks. 
moms + 65 kr. entre pr 
person 

+1 times omvisning 

+1 times workshop 

+Tilgængelig udenfor 
CCs åbningstid 

 

Vejledende udlejnings priser pr. dag 

* Der er Wi-Fi i alle vores haller 



Øvrig udlejning
LEJE AF HAL 1  

60.000 kr. eks 
mom 

+rengøring 3000 
kr eks moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Begrænset 
mulighed for 
udlejning 

LEJE AF HAL 2  

45.000 kr. eks. 
moms 

+rengøring 3000 
kr eks moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Begrænset 
mulighed for 
udlejning 

LEJE AF HAL 3  

35.000 kr. eks. 
moms 

+rengøring 3000 
kr eks moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Begrænset 
mulighed for 
udlejning 

LEJE AF HAL 4 

45.000 kr. eks. 
moms 

+rengøring 3000 
kr eks moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Begrænset 
mulighed for 
udlejning 

LEJE AF HAL 5 

50.000 kr. eks. 
moms 

+rengøring 3000 
kr eks moms 

+opsyn 350 kr eks 
moms/timen 

+Begrænset 
mulighed for 
udlejning 

 

Vejledende udlejnings priser pr. dag 



Foyer

 

LEJE AF FOYER  

350 kr. eks. moms per person ved  
minimum 50 personer 

+rengøring 3000 kr eks moms 
+opsyn 350 kr eks moms/timen 

+Tilgængelig udenfor Copenhagen  
Contemporarys åbningstid  

Hold din reception eller produktlancering i vores smukke foyer. 
Med dens rå æstetik, store vinduespartier med smukt lysindfald 
og XX meter lange beton disk kan det danne en unik og æstetisk 
ramme for dit arrangement. 
 



Plantegning foyer

Kvm: 658 m2  Max per v. langborde: 348 
 

125A CEE stik
230 v DK stik

125A CEE stik

Brandanlæg (manual)

Nød og panikbelysning

Brandslange
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Foyer



Eventsalen
Copenhagen Contemporarys 658 kvadratmeter store eventsal er 
ideel til konferencer, større møder,  koncerter, julefrokoster, 
modeshows og marketingevents. Med dens rå æstetik, giver salen 
mulighed for den kræsne arrangør at skræddersy opsætningen efter 
eget ønske.  

Salen har kapacitet til 348 personer, og har egen indgang og fire 
toiletter tilknyttet. Copenhagen Contemporary samarbejder med 
professionelle madleverandører og teknikere, som kan hjælpe dig 
med at skabe en uforglemmelig dag. Ønsker du at medbringe egne 
leverandører er dette også muligt. 

LEJE AF EVENTSAL 
 
45.000 kr. eks.moms 

+rengøring 3.000 kr eks moms 
+opsyn 350 kr eks moms/timen 
+Tilgængelig alle ugens dage  

Skadesdepositum : 10.000 kr.



Plantegning af Eventsalen

658 kvm  max: 348 personer 
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Plantegning Eventsal
Langbordsopsætning. Pax. 348 siddende gæster
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Plantegning Eventsal
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Rundbordsopsætning. Pax. 280 siddende gæster



Eventsalen



Fælleslokalet
Hold dit næste møde på Copenhagen Contemporary. I 
vores Fælleslokale er der både en tavle og skærm til 
præsentationer. Start mødet ud med lette snacks og gå 
på opdagelse i udstillingerne  bagefter. 

7500 kr. eks. moms pr. dag 

+85 kvm 
+max 35 pers. 
+Møbler: 4 borde af 90x120 cm  
+TV skærm med HDMI stik 
+rengøring 1500 kr eks moms 

Forplejning og rundvisning af udstillingerne 
tilkøbes 



Fælleslokalet



Afhold dit private arrangement på CC med kunst, kreative aktiviteter og socialt 
samvær. Oplagt til fødselsdage, familiedage eller andre begivenheder. Vores 
kunstformidler vil tage jer med rundt i udstillingerne, og derefter kan I tilbringe 1 
time i CCs lokale. I skal selv sørge for oprydning. Hvis der deltager børn, skal de 
være under opsyn af en voksen i den tid, I er på besøg. 

Vi tilbyder to forskellige formater: 

1: Privat arrangement med 1 time i CCs lokale og en omvisning (ca. 1 time) ved 
kunstformidleren. 

+ Pris: 1500 kr. Dertil kommer 65 kr. pr. person i entré. 
Max. 23 gæster. 

2: Privat arrangement med 1 time i CCs lokale, omvisning (ca. 1 time) og kreative 
aktiviteter (ca. 45 min.). 

+ Pris: 2400 kr. Dertil kommer 65 kr. pr. person i entré. 
Max. 23 gæster. 

Al forplejning må medbringes med undtagelse af alkohol. Øl og vin kan tilkøbes hos 
os.

Værkstedet

Størrelse: 90 m2 Kapacitet: 35 pers. 
Møbler:  4 borde a 90x120cm og 36 skamler  



Værkstedet



Bemanding
Nøglebærer / Ansvarshavende 

Ved leje af eventsalen  samt andre lokaler udenfor Copenhagen Contemporarys normale åbningstid skal der være 
tilknyttet en ansvarlig fra Copenhagen Contemporary, som vil være til stede under arrangementet og sørge for at slå 
alarmen til ved endt arrangement. 

Leje, ansvarshavende og depositum, skal indbetales før lejedato. Ved ændringer efterfaktureres dette. 

Ansvarshavende fra Copenhagen Contemporary timepris 350 kr.  eks moms/time, minimum tre timer. 

Vagtbemanding v. sommerfester og julefrokoster 

Ved julefrokost, sommerfester og arrangementer af lignende karakter påkræves det at have minimum to 
professionelle vagter tilstede under arrangementet. Copenhagen Contemporary kan til enhver tid påbyde lejer at 
have vagter tilstede under arrangementet hvis det vurderes nødvendigt iht. sikkerhed.  
 
Ønsker i at benytte CC’s partner vagtselskab formidler vi gerne kontakten, der kan  
også benyttes et tredjeparts vagtselskab efter aftale.



Aflysning
+ Aflyses der senere end 30 kalenderdage før aftalt dato betales 25% af den 

aftalte leje i afbestillingsgebyr. 

+Aflyses der senere end 14 kalenderdage før aftalt dato betales 50% af den aftalte 

leje i afbestillingsgebyr.  

+Aflyses der senere end 5 kalenderdage før aftalt dato, betales fuld leje.  



Inventar og inhouse tech
Fredericia Furniture ACME stole 

Ved leje af eventsalen er der mulighed for at benytte 310 Acme stole designet af Fredericia Furniture særligt til 
restaurant Acme i New York. Disse findes i grå, uden armlæn (hynde ikke inkl.). 

Teknik 

Skriv til olivia@cphco.org for at høre nærmere om teknik

mailto:olivia@cphco.org


Transport
Offentlig transport 

Er I ikke på cykel, kan du nemt komme til og fra Refshaleøen. Den nye buslinje 2A, kører hele vejen og stopper kun 5 
minutters gågang fra hoveddøren. Der er også mulighed for at benytte havnebusserne 991 og 992, hvis man ønsker 
et mere malerisk transportmiddel. 

Shuttle busser 

Transportér jeres gæster nemt til og fra CC med shuttlebusser. Afgange kan ske fra Hovedbanegården ved 
Bernstorffsgade (ca. 20 minutters kørsel) eller Christianshavns Torv/Dronningensgade 53 (ca. 12-15 minutters kørsel) 
direkte til vores hovedindgang. 

Turene kan, alt efter arrangement, foregå i enten 60 personers rutebil, med 30 siddepladser og 30 ståpladser, eller i 
en almindelig turistbus med 50-55 siddepladser.  
 
Enkelttur i dagtimerne (kl. 07.00-22.00) fra 1500 kr. eks moms. Ved behov for flere afgange er startprisen også 1500 
kr. eks moms + herefter 650 kr eks moms i timen. 

Enkelttur i nattetimerne fra 2000 kr. eks moms. Ved behov for flere afgange er startprisen også  
1500 kr. eks moms + herefter 650 kr. eks moms i timen.




