
Unikke rammer  
til dit næste møde
Priser 2022
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Kontakt
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T: 6190 4900
event@aros.dk



Et arrangement på ARoS Aarhus Kunstmuseum er 
en helhedsoplevelse. Rammerne er utraditionelle 
og omgivelserne er herligt udfordrende. 

Vi har mødelokaler i flere størrelser og kan håndtere 
alt fra det intime forretningsmøde til den store kon-
ference. Stemningen i huset er inspirerende, beliggen-
heden unik og kunsten er i verdensklasse.

ARoS Wine and Food serverer smagsoplevelser lavet 
med omtanke og respekt for råvarerne og vores jord. 
Gennem vores lokale leverandører har vi et dybt 
kendskab til vores mad, som vi tilbereder med den 
største kærlighed.
 
Har I lyst til at tilføre dagen lidt ekstra, kan vi tilbyde 
alt lige fra en slentretur i regnbuen på egen hånd til 
den store teambuilding med opgaver og rundtur  
på museet.

Om det er kunstpauser eller break-out sessions i  
udstillingerne, så har vi en dedikeret gruppe af  
kunstformidlere, der står klar til at gøre lige netop 
jeres mødedag anderledes med rundvisninger i  
kunsten eller kreative mødepakker.

Unikke rammer
til dit næste møde

Vi 
skræddersyer

arrangementer 
efter jeres 

ønsker

SAFE TO VISIT – TRYGGE MØDER 

Vi følger alle COVID-19 forskrifter for sikker afholdelse af møder 
og arrangementer på ARoS – med god afstand og 
høj hygiejne. Køkkenet serverer selvfølgelig 
portionsanrettet mad, der er sprit i alle  
lokaler og vi har øget rengøring og af- 
tørring af kontaktflader i hele huset
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↗ Sky Room

←Restauranten

↘ Sunset Lounge



Lokaler til møder  
& konferencer 
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Restauranten

Niveau: 8
Antal: 150

Sunset Lounge

Niveau: 9
Antal: 45

Art Lounge

Niveau: 8
Antal: 20

Sky Room

Niveau: 9
Antal: 12

Auditoriet

Niveau: 3
Antal: 178

Se Restauranten online

Se Art Lounge online

Se Sky Room online

Se Sunset Lounge online

Se Auditoriet online

https://www.virtuelt3d.dk/aros-wine-and-food
https://www.virtuelt3d.dk/aros-wine-and-food
https://www.virtuelt3d.dk/art-lounge
https://www.virtuelt3d.dk/art-lounge
https://www.virtuelt3d.dk/sky-room
https://www.virtuelt3d.dk/sky-room
https://www.virtuelt3d.dk/sunset-lounge
https://www.virtuelt3d.dk/sunset-lounge
https://www.virtuelt3d.dk/auditoriet
https://www.virtuelt3d.dk/auditoriet


Vi holder grønne  
møder & konferrencer 
ARoS har de seneste år arbejdet med en lang række bæredygtige tiltag,  
som har reduceret ressourceforbruget og tager hensyn til miljøet.  
Vores café og restaurant har bronzemærket i økologi, og der er  
fokus på lokale råvarer og sæsonbestemte menuer. 

ART LOUNGE 
SKY ROOM 

SUNSET LOUNGE 
5-45 personer 

 
AUDITORIET 

50-178 personer

Kl. 09.00 – 13.00 HALVDAGSMØDE 1 
Max 4 timer inkl. morgenforplejning og frokost 477 kr.530 kr.

477 kr.530 kr.

441 kr.490 kr.

576 kr.
50 – 178 pers. 518 kr. 

640 kr.
50 – 178 pers. 576 kr. 

Kl. 17.00 – 21.00 AFTENMØDE  
 inkl. aftenforplejning

Kl. 09.00 – 17.00 HELDAGSMØDE  
 inkl. morgen, frokost og eftermiddagsforplejning

Kl. 13.00 – 17.00 HALVDAGSMØDE 2 
Max 4 timer inkl. frokost og eftermiddagsforplejning

Inkl. fri adgang til museets gallerier, standard AV-udstyr samt hjælp ved opstart

Pris  
pr. pers. ex. moms

Sponsorpris*  
pr. pers. ex. moms

* ARoS Art Club, ARoS Ambassadors  
samt Corporate Partners

For mere information se aros.dk/artclub
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↖ Sky Room – Niveau 9

MORGEN 

Kaffe, te og isvand

Friskbagt økobolle med  
smør, dansk gårdost og  
årstidens marmelade 

Frisk frugt

FORPLEJNING

FROKOST

Frokosttallerken med  
husets specialiteter 
 
Hjemmebagt brød og smør 
 
Valgfri sodavand eller saft

EFTERMIDDAG   

Kaffe, te og isvand 
 
Snacks 
 
Frisk frugt  
 
Hjemmebagt kage

AFTEN 

Kaffe, te og isvand

Snack

Hovedret

Vin, øl eller sodavand
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Din pris inkl. gratis lokale,  
rabat og forplejning

pr. pers. ex. moms

Kl. 09.00 – 13.00 MORGENMØDE 
 inkl. morgenforplejning og frokost  
 

Kl. 13.00 – 17.00 EFTERMIDDAGSMØDE 
 inkl. frokost og eftermiddagsforplejning

Kl. 09.00 – 17.00 HELDAGSMØDE  
 inkl. morgen, frokost og eftermiddagsforplejning

Kl. 17.00 – 21.00 AFTENMØDE  
 inkl. aftenforplejning

355 kr.

355 kr.

435 kr.

395 kr.
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Forplejningspakker
for sponsorer
 ved gratis lån af Art Lounge

↗ Art Lounge – Niveau 8

Min. 5 personer  |  Max 20 personer 

Lån vores professionelle mødelokale Art Lounge på niveau 8, ved køb  
af forplejningspakker – max to bookinger ad gangen. Mødelokalet 
kan benyttes i museets åbningstid fra kl. 10-21 alle hverdage – med 
mulighed for mødestart allerede kl. 9.

Book ved ARoS Salg & Event på event@aros.dk

MORGEN 

Kaffe, te og isvand

Friskbagt økobolle med  
smør, dansk gårdost og  
årstidens marmelade 

Frisk frugt

FORPLEJNING

FROKOST

Frokosttallerken med  
husets specialiteter 
 
Hjemmebagt brød og smør 
 
Valgfri sodavand eller saft

EFTERMIDDAG   

Kaffe, te og isvand 
 
Snacks 
 
Frisk frugt  
 
Hjemmebagt kage

AFTEN 

Kaffe, te og isvand

Snack

Hovedret

Vin, øl eller sodavand
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Ønskes en længerevarende kunstpause eller fælles  
kreativ workshop, kontakt Salg & Event for at høre mere.  

Tag en kunstpause 
fra mødet 
At holde et møde på ARoS er i sig selv er en inspirerende oplevelse. Udover de unikke omgivelser, kan I tilkøbe en  
faciliteret kunstpause til jeres møde eller konference. Den planlagte, kreative pause, er en oplagt mulighed for at  
bryde dagen med en samlende aktivitet for alle deltagere.

Brug kunstpausen som en start på mødet, i forlængelse af jeres frokostpause eller som en god afslutning af dagen.  
Alle vores kunstpauser er faciliteret af en kunstfaglig, og alle har mulighed for at deltage. 

SMÅ 
KUNSTPAUSER 

Varighed 30 min. 
 

Kontakt
Salg & event
T: 6190 4900
event@aros.dk

Kæmpepuslespil   
I denne kunstpause kan I battle om hvem, der 
først får lagt et kæmpe puslespil med et motiv af 
et værk fra museets samling. 

Detaljestafet   
Denne kunstpause er en visuel stafet, der handler 
om kommunikation, samarbejde og sans for detaljer 
i galleriet. 

Kunst skaber ord – ord skaber kunst 
Denne kunstpause giver jer muligheden for at ryste 
hovedet og tænke anderledes, hurtigt og impulsivt, 
når I skal omsætte et kunstværk til et nyt værk  
– et digt eller en rap. 
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Kreative tilkøb
 

Få en helt unik oplevelse på ARoS  
og udvid jeres dag med en kreativ  

udfordring eller rundvisning på ARoS.  

Rundvisning i huset
Rundvisning med 3-6 udvalgte værker.  

Det kunne for eksempel være en aktuelt særudstilling,  
FN´s verdensmål eller politiske strømninger.  

 
Varighed mellem 30-60 minutter. 

Pris fra 750 kr.
 

Kreativ øvelse
Et kreativt indspark kan også være en øvelse, 

hvor gruppen udfordres med en kreativ opgave, 
hvor I skal bygge, male eller forme og arbejde  

kreativt i et af vores Studios eller en tur i  
galleriet med en kunstguide. 

 
Varighed 1-2 timer. 

Pris pr. person fra 200 kr.

Quiz
Er I mere til konkurrencer, kan vi tilbyde en quiz 

med spørgsmål, hvor svarene findes rundt omkring 
på hele museet og I på egen hånd skal rundt og 

løse opgaverne.  

Varighed 30-50 min. 

Pris pr. person fra 50 kr. 

 
Kontakt Salg & event 

for at høre mere om mulighederne.

HUSK 
I også kan holde 

årets sommerfest 
eller julefrokost  

på ARoS


