
RÅ OG CHARMERENDE 
VENUE FULD AF 
MULIGHEDER



Pakhus11 er noget helt specielt og en 
oplagt venue, hvis du skal arrangere 
en event, der står ud fra mængden og 
går over i historien.

Rå og 
elegant. 
Charmerende 
og historisk. 
Original og 
moderne. 

YOU NAME IT – WE FIX IT 

Når du har booket et arrangement  
hos os, behøver du ikke tænke mere  
på det praktiske. Vi sørger for det  
hele. Lige fra forplejning, scene, lys  
og lyd til natmad og oprydning.  
Vi har mange års erfaring med både 
store og små events og sikrer, en 
professionel håndtering fra start til slut.



VELKOMMEN TIL ET PAKHUS  
FULD AF MULIGHEDER.

Vi huser alt fra større businessevents 
til bryllupper og runde fødselsdage. 
Fra receptioner og julefrokoster til 
produktlanceringer, modeshows og 
photo shoots. Samtidig indbyder 
vores rå rammer også til kunstudstil-

linger, kulturarrangementer, teater, 
koncerter, tv-shows og meget mere.
Pakhus11 ligger ved Amerikakaj med 
gode parkeringsmuligheder og nem 
adgang via det offentlige. Østerport 
og Nordhavn station ligger kun  

10 minutters gang derfra, og busser 
kan sætte dig af kun 100 meter fra 
indgangen til Pakhuset.

Velkommen til et pakhus fuld af 
muligheder.



Rå, charmerende og  
fuld af muligheder

PAKHUS11 ER EN RÅ OG HISTORISK VENUE MED MEGET FLEKSIBLE 
RAMMER. HUSET HAR FLERE AFDELINGER OG KAN RUMME EVENTS 
I ALLE FORMER OG STØRRELSER.  

Pakhus11 byder på to lokaler: Pakhuset og Smedjen. Begge lokaler er 
nænsomt opdateret med respekt for huset oprindelige originalitet og 
historie. Vi kalder stilen ”rå elegance”. 

Pakhuset har plads til 450 siddende gæster eller 1.000 stående. 

Smedjen er en charmerende og selvstændig bygning, der med sit rå look 
og pejs er et fantastisk sted til mindre arrangementer fra 20 - 80 personer. 
Smedjen ligger som en selvstændig bygning til selve pakhuset.

KONFERENCE SET-UP

Stole til 420 personer
Scene til Show 6 x 3 meter

AWARDSHOW SET-UP

Runde borde á 8 personer til 120 personer 
Scene til Show 6 x 3 meter

Runde borde á 8 personer  
til 120 personer og scene 6 x 3 meter

Stole til 450 personer 
og scene 6 x 3 meter

MIDDAG 1 SET-UP

Runde borde á 8 personer til 160 personer 
Runde borde á 8 personer til 160 personer

MIDDAG 2 SET-UP

Lange borde á 10 personer til 270 personer Langborde á 10 personer til 270 personer 



VI ER MED PÅ DEN VÆRSTE

Pakhus11 hare været brugt som venue siden 1994 
og har huset et væld af forskellige arrangementer. 
Både private arrangementer, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og større businessarrangementer. 

De rå lokaler giver god plads til kreativitet og 
skræddersyede events i det uendelige. Og vi er ikke 
dem, der siger nej til et anderledes og spændende 
arrangement. 



DER ER ALDRIG TO ARRANGEMENTER 
DER ER ENS

På de efterfølgende sider kan du se eksempler på, 
hvordan et arrangement kan se ud. Så har du lidt at 
forholde dig til og lade dig inspirere af.

Har du andre idéer og forventninger så sig til. 
Vi skruer arrangementet sammen lige efter dit hoved.



DAGSMØDE  
KL. 08.00 - 16.00

Et dagmøde vil typisk have en varighed på ca. 8 timer og er inklusiv AV-udstyr, 
lærred og lydanlæg. Mødet er med morgenmad og frokost og slutter hen på 
eftermiddagen. Pakhuset og Smedjen fremstår begge som åbne og rå lokaler 
med mange muligheder for at tilpasse dem præcis til dit arrangement.  
Du kan få runde borde, teateropstilling, langborde, højborde eller noget helt 
andet. Og når vejret tillader det, kan vores hyggelige udendørsmiljø tages i 
brug. Det ligger tæt på vandkanten til havnebassinet. 

Dagsmødet inkluderer:
 - Let morgenmad
 - Kaffe, the, frugt/nødder og isvand under hele mødet
 -   Frokost 
 -   Eftermiddagssødt
 -   Et glas at gå hjem på 

Pris fra kr. 550 pr. person ex. moms ved 
60 personer i Smedjen  |  150 personer i Pakhuset.

HELDAGSEVENT  
KL. 08.00 - 23.00

Vil du gøre lidt ekstra ud af arrangement, har du mulighed for at forlænge 
Dagsmødet med en god middag, bar, musik og dans. Heldagseventen inde- 
holder samme pakke som dagsmødet - herudover får du en 3 retters middag 
og fri bar hele aftenen. Vi sørger for AV-udstyr, lærred scene og lydanlæg  
- og hjælper gerne med at arrangere underholdning fx DJ, livemusik el. lign.
 
Heldagseventen inkluderer:
 - Let morgenmad 
 - Kaffe, the, frugt/nødder og isvand under hele mødet
 - Frokost 
 - Eftermiddagssødt 
 - Et glas og en snack inden middagen 
 - 3 retters middag
 - Fri bar i øl, vin og vand hele aftenen

Pris fra kr. 1.395 ex. moms pr. person ved 
60 personer i Smedjen  |  150 personer i Pakhuset.



AFTEN EVENT  
KL. 18.00 - 02.00

Giv medarbejderne en anderledes oplevelse i det gamle PAKHUS. Her er 
plads til at nyde en lækker middag med gode vine - men har du mere lyst til 
et arrangement, hvor der er fuld knald på fra starten, kan vi også klare det. 
Både Pakhuset og Smedjen står som udgangspunkt som åbne og rå lokaler 
- klar til at forme arrangementet lige efter jeres behov.  

Vi sørger for scene, lys og lyd og hjælper gerne med at give jer en uforglemme-
lig fest. Vi har stor erfaring med at arrangere underholdning fx DJ og livemusik.

Aften Eventen inkluderer:
-   Velkomstdrink og snack
-   3 retters middag
-   Fri bar hele aftenen
-   Natmad

Pris fra kr. 1.395 ex. moms pr. person ved
60 personer i Smedjen  |  150 personer i Pakhuset.

BRYLLUP  
- MED RÅ ELEGANCE 

Først og fremmest tillykke! Vi glæder os på jeres vegne, og er glade for at I 
overvejer at afholde jeres bryllupsfest hos os. Forhåbentlig kan vores unikke 
rammer være med til at gøre jeres dag uforglemmelig. Vi vil bestræbe os på at 
gøre jeres bryllupsfest så personlig som muligt, og vi skræddersyr selvfølgelig 
dagen og menuen efter jeres ønsker. 

Vores lokale, Smedjen, er rå på den hyggelige og charmerende måde. Her er 
plads til op til 80 personer, og I har altid lokalet for jer selv. Hvis vejret er til det, 
kan I nyde velkomstdrinken udenfor ved havnekanten. Og I kan overveje at 
ankomme med båd, som lægger til på Amerikakaj - blot 5 meter fra PAKHUS11.
Vi har stor erfaring med at arrangere underholdning fx DJ og livemusik - og  
hjælper gerne med at give jer en uforglemmelig fest. 

Bryllupsarrangement hos os indeholder:
 - Bobler ved ankomst
 - 3 retters middag
 -   Fri bar hele aftenen
 - Bryllupskage 
 -   Natmad 

Kontakt os for en nærmere drøftelse af jeres ønsker: kontakt@pakhus11cph.dk

ANDRE
BUSINESSEVENTS

Vores rå lokaler åbner op for mange muligheder, og vi har derfor gennem 
tiderne lagt hus til mange forskellige typer arrangementer. Bl.a. receptioner, 
produktlanceringer, modeshows, photo shoots, koncerter, teater samt  
kunst- og kulturarrangementer. 

Lad os høre om dine planer og se, om vi ikke kan løse dem også.
 
Kontakt os på kontakt@pakhus11cph.dk eller telefon 2851 0600.



HISTORIEN

Hele området fra Amerika Plads til Langelinie blev i slutningen 
af 1800-tallet anlagt som Frihavnsområde, og de gamle pakhuse 
vidner stadig om, hvordan gods fra hele verden ankom til dette 
område. Pakhus11 blev oprindeligt bygget som elektrisk central-
station af Vilhelm Dahlerup i 1894. Bygningen overgik senere til 
pakhus. I 1994 blev bygningen fredet og har siden huset arran-
gementer. Pakhuset og Smedjen står i dag godt bevaret i deres rå 
form, hvor de mange års historie skinner igennem.  

PAKHUS 11, Dampfærgevej 4, 2100 København,  
  pakhus11cph.dk

pakhus11cph.dk

Der findes parkeringspladser 
rundt om Pakhus11, og der 

er ligeledes fin mulighed 
for cykelparkering.

Det er muligt at ankomme til
Pakhus11 med båd og lægge

til ved Amerikakaj
- blot 5 meter fra pakhuset.

Til Østerport station er der  
10 min. til fods og bussen 

stopper få meter fra døren.


