Velkommen
De overdådige musicalproduktioner er nerven i teatret, men huset
rummer også en rigdom af muligheder for helt andre aktiviteter – enten i
forbindelse med en forestilling eller uafhængigt heraf.
Lad den fascinerende og inspirerende atmosfære, som netop teatret giver,
danne rammen om jeres næste arrangement.
Enhver begivenhed, stor som lille, bliver en forestilling i sig selv,
som huskes længe efter lyset er slukket.

Se mere på de følgende sider...

Noget at markere • Noget at fejre

Middage, fester & receptioner
I atmosfærefyldte omgivelser, der er en oplevelse i sig selv.
Enten under prismelysekronerne i teatrets foyersale eller i Teaterkælderen / Sceneriet.

Chambre séparée
op til 12 gæster
Kongesalonen
op til 20 gæster
Balkonfoyerer
op til 40 gæster
Balletsalen
op til 60 gæster
Te a t e r k æ l d e r e n
op til 220 gæster
Sceneriet
op til 300 gæster
Sceneriet og
Te a t e r k æ l d e r e n
op til 420 gtæster
Foyersalene
op til 600 siddende gæster
eller 1000 stående gæster
Foyersalene, Sceneriet og
Te a t e r k æ l d e r e n
op til 1000 siddende gæster

Teaterkælderen

Teaterkælderen er en unik og eventyrlig restaurant beliggende i teatrets gamle rustikke kulissekældre.
Vores tjenere er spirende unge sangere og musikere. Ind i mellem serveringerne underholder de mellem bordene.
Vores madfilosofi er en blanding af klassisk og innovativt – med fokus på nye tilberedningsmetoder og tanker,
kombineret med det gode håndværk. Køkkenet er moderne nordisk/fransk.

Klik her og kom med på en virtuel rundvisning i Teaterkælderen

Unik, magisk og eventyrlig
Teaterkælderen er en unik og eventyrlig restaurant beliggende i teatrets gamle rustikke kulissekældre. Søljer og buegange veksler med
store og små rum, der skaber en enestående atmosfære. På samme tid rummelig og intim – casual og elegant. Væggene er dekoreret
med historiske fotos, plakater og andre memorabilier fra teatres forestillinger gennem mere end 100 år.

Fester der huskes

Sceneriet er en eventyrlig ramme for enhver fest for op til 200 siddende gæster.
Sceneriet er adskilt fra Teaterkælderen af to store skydeporte. Når skydeportene åbnes, og Teaterkælderen og Sceneriet er
ét rum, giver det plads til op til 420 siddende gæster. I teatrets foyersale kan der dækkes op til 600 personer.

Særunderholdning
& temafester
Lad kunstnerisk underholdning indgå i jeres næste arrangement. Vi skræddersyr gerne et program,
der tager udgangspunkt i anledningen til jeres event. Det kan eksempelvis være en til lejligheden produceret
festforestilling, et indslag i et middagsselskab eller som del af en produktpræsentation. Selskaber kan også vælge
mellem allerede indstuderede programmer.
Eksempelvis: Middag med Mord, Maskebal, Vampyrfest, 20’er-fest, Jul på ny m.v.

Klik her og kom med på en virtuel rundtur i Teatersalen

Møder & konferencer
i inspirerende rammer

Lad teatrets kreative og inspirerende atmosfære danne rammen om jeres næste konference eller møde.
Det Ny Teater er udstyret med al moderne teknik inden for lyd, lys og billede, betjent af teatrets teknikere.
Store scene/sal
250-1000 personer afhængigt af,
hvor stor en del af salen, der anvendes.

Foyersalene
6 foyersale udenfor teatersalen,
hver op til 50 personer.

Klik her og kom med på en virtuel rundtur i Sceneriet

Sceneriet

Kapacitet op til 230 personer afhængigt af opstilling.
Unikt, atmosfærefyldt og fleksibelt rum.
Stolerækker, borde, podie, fladt gulv eller amfiteatralsk opbygning.

Scenen er din

... MEN VI HJÆLPER GERNE MED ISCENESÆTTELSEN
Teatret er enestående som kunstart ved, at det lever hele sit liv i nu’et.
Ikke to aftener er ens. Det er på en og samme gang flygtigt og bestandigt.
Den unikke oplevelse er også udgangspunktet for arrangementsafdelingens arbejde.
Derfor tilrettelægges hvert enkelt arrangement individuelt.
Vi inspirerer gerne til, hvordan dit arrangement bliver en
uforglemmelig oplevelse – enten i forbindelse med en forestilling
eller uafhængigt heraf.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Kontakt
arrangement@detnyteater.dk
Telefon 33 25 60 65

