
Koncerthuset er 
tegnet af Jean 
Nouvel, der også 
står bag det pris-
vindende arabiske 
institut i Paris, og 
akustikken er de-
signet af verdens 
måske bedste 
akustiker Yasuhisa 
Toyota, der også 
har æren af aku-
stikken i Walt 
Disney Concert 
Hall i Los Angeles.

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET  
DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og 
mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere 
end 250 koncert- og tv-produktioner og har de rette kompetencer og rammer til 
at gøre dit næste arrangement til en uforglemmelig oplevelse.

Koncerthuset åbnede med 
en gallakoncert i januar 2009 
og er hjemsted for DRs tre 
orkestre og seks kor. Koncert-
huset danner ramme om en 
mangfoldighed af arrange-
menter – fra Torsdagskoncerter 
over P3Guld til møder og 
konferencer.



KONCERTSALEN  
– Den store stem-
ningsfulde ’amfi-
scene’ med plads  
til 1800 gæster.  
Akustikken er i 
top, og alle gæster 
føler en umiddelbar 
nærhed til scenen.

STUDIE 1 
- Koncerthusets største 
studie, som også 
fungerer som foyer til 
Koncertsalen.
- Velegnet til 350 del-
tagere i biografopstill-
ing med udstillings- og 
loungeområde.
- Rummer op til 600 
gæster til gallamiddag.

KONCERTHUSETS FACILITETER 
Koncerthuset består af fire koncertsale/studier og en række fleksible  
foyerområder og scener, der ved hjælp af scenografi, lys og projektioner  
kan møde ethvert behov. 

STUDIE 2  
- Fleksibelt studie med 
pakhus-stemning, der 
rummer op til 740 
gæster.
- Velegnet til 200 
deltagere ved runde 
borde eller 540 i bio-
grafopstilling.
- Tilhørende foyer 
uden for studiet.

STUDIE 4 
- Lokale med markant 
identitet og unik 
akustik.
- Velegnet til 130 del-
tagere i biografopstil-
ling.
- Tilhørende foyer  
uden for studiet. 

STUDIE 3 
- Intimt, eksklusivt 
og meget fleksibelt 
studie.
- Velegnet til 130 del-
tagere i biografopstil-
ling eller 90 personer 
ved runde borde.
- Tilhørende foyer  
uden for studiet. 
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KONCERTSALEN 
Koncertsalen er en af verdens flotteste sale – med 1800 røde sæder i  
changerende nuancer hele vejen rundt om den 266 m2 store scene. 
Lige meget hvor i salen, man sidder, føler man et intenst nærvær, og lyden 
bjergtager såvel publikum som artister. 

PRIS
Fakta 
KONCERTSALEN

KAPACITET:
1800 siddepladser, 
indrettet som amfiscene.
1200 siddepladser ved 
konference set-up.
Stort foyerområde.

Koncertsalens opbygning med etager
og balkoner skaber en intim atmos-
fære for publikum, uanset om deltager-
antallet er 400 eller 1800. Unik akustik, 
teknik i topklasse og dedikeret perso-
nale sikrer et perfekt udført arrangement.
Studie 1 er inkluderet ved leje af Koncert-
salen.



STUDIE 1 
Studie 1 er Koncerthusets mest rå og samtidig mest alsidige lokale, som fx. kan 
rumme både konference, middag, koncert og netværksområde på én og samme 
tid.  På væggene giver projektioner rummet liv – og med enkelte scenografiske 
elementer kan rummet på kort tid skifte karakter.

Fakta 
STUDIE 1

KAPACITET:
1800 stående 
1200 ved reception
600 ved galla
350 ved biografopstilling

Studie 1 byder bl.a. på god akustik, 
fleksible barer, mulighed for flere 
scener og en restaurant. Lofthøjden 
spænder fra 4-25 meter og giver unikke 
muligheder for forskellige opsætninger.
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STUDIE 2 
Studie 2 er et yderst fleksibelt ”plug-and-play”-lokale, der bl.a. med lys og teknik 
nemt kan tilpasses forskellige behov. Studiet emmer af musik; væggenes rå træ-
panler er “brændemærket” med med billeder af artister, der har spillet en rolle 
for DR, fx The Raveonettes, Thad Jones og Kim Larsen.

Fakta 
STUDIE 2

KAPACITET:
540 i biografopstilling
200 i cabaretopstilling 
(med scene)

Studie 2 har naturligt 
dagslys – og en fleksibel 
scene, der kan hæves 
i moduler, hvilket giver 
mulighed for tilpasning alt 
efter arrangementstype 
og deltagerantal.

Foyerområdet ind-
går i grundlejen og 
danner en naturlig 
ramme om fx. cham-
pagnevelkomst, let 
buffet, kaffepause 
eller networking.



STUDIE 3 
Studie 3 er tilpasset DR Big Bandet med vægge i blank sort pianolak. Lokalets 
naturlige dagslys kombineret med den rigtige lyssætning gør Studie 3 perfekt 
til produktlanceringer, dagsmøder og gallamiddage med et twist. 

Fakta 
STUDIE 3 

KAPACITET:
130 i biografopstilling
90 ved gallaopstilling 
(uden scene)Studie 3 er 17x15 meter 

og har 8 meter til loftet. 
Lokalet kan deles i 2 
lokaler med separate 
indgange. Studie 3 har 
direkte adgang til foyer -1 
fra begge udgange.



STUDIE 4 
Studie 4 danner med sit markante arkitektoniske udtryk, dagslys og varme 
stemning en intim ramme om dagsmøder, konferencer og break-out-sessions for 
op til 130 deltagere.

Fakta 
STUDIE 4

KAPACITET:
130 i biografopstilling
90 i cabaretopstilling 

De markante røde vægelementer 
er bevægelige og styrer akustik-
ken - som er så god, at indlæg 
ofte kan gennemføres uden 
mikrofon.



MUSIK OG VÆRTER 
Nogle af verdens bedste musikere skaber hver dag musik i Koncerthuset  
– og musikken er det bærende element i Koncerthusets DNA. Det giver dig en 
unik mulighed for at tilføje et uforglemmeligt musikalsk indslag i dit arrange-
ment.  

DR har huset fuldt af kend-
te og topprofessionelle 
værter, der kan give dit ar-
rangement et løft. Skal der 
bruges en ordstyrer, en 
konferencier eller bare et 
spændende indlæg, så er 
vi altid klar til at hjælpe.

Musikalske elementer er en naturlig 
del af Koncerthuset. Det tætte sam-
arbejde med DRs kor og orkestre 
giver en ekstraordinær mulighed for 
at tilføje arrangementet en ekstra 
dimension. Det kan fx. bestå af en 
kvartet fra DR SymfoniOrkestret 
eller en koncert med DR PigeKoret i 
en kaffepause eller som underhold-
ning under middagen.



GASTRONOMI 
Koncerthuset har siden åbningen i 2009 leveret exceptionelle kulinariske 
oplevelser. Restauranten og de 4 studier har dannet ramme for både intime 
VIP-middage, store galla-middage for op til 600 personer og overdådige mid-
dagsbuffeter for op til 1800 personer.

Koncerthuset fungerer som et full-ser-
vice konferencehus og kan imødekom-
me alle individuelle ønsker, som fx. at 
opbygge buffeter til den kreative møde-
pause eller den eksklusive gallamiddag.
Spørg os - vi har stor erfaring og masser 
af idéer.



DR KONCERTHUSET – ET ”FULL SERVICE” KONFERENCEHUS 

Stor erfaring med planlægning og afvikling af 
såvel store events som mindre arrangementer 
  
• Skræddersyede arrangementer
• Faste eventkorrdinatorer og afviklingsteam
• Inhouse lyd- og lysteknikere 
• Inhouse catering & restaurant
• Inhouse rekvisitter & kostumer
• Inhouse musik og værter
• Gratis WiFi
• Rundvisninger i DR Byen & Koncerthuset



I DR KONCERTHUSET SPILLER VI PÅ ALLE TANGENTERNE
• konferencer
• møder
• middage
• kundearrangementer
• produktlanceringer
• messer
• teambuilding
• filmforevisninger
• private koncerter
• morgenmøder
• VIP-events

Kontaktinformation
DR KONCERTHUSET
Ørestads Boulevard 13
2300 København S
telefon: 35 20 63 14
mail: lejkoncerthuset@dr.dk
www. drkoncerthuset.dk

Kontakt os for en uforpligtende rundvisning 
og lad os hjælpe med at skræddersy dit 
næste arrangement.


