Event
och
konferens

UNIKA MÖJLIGHETER
Varför inte boka in en middag på Göteborgs konstmuseums tak
med en sensationell vy över Avenyn och den centrala staden?
Eller en privat tillställning i rummet med ett av museets mest
populära verk Hipp hipp hurra! Konstnärsfest på Skagen av
P S Krøyer i Fürstenbergska galleriet? Enligt överenskommelse
kan dessa och även andra lokaler hyras för inspirerande och
oförglömliga sammankomster.

BOKA VISNING
Kombinera ett event med en guidad visning i museets ansedda
och spännande samling eller i de tillfälliga utställningarna. Vi
skräddarsyr visningen efter just dina önskemål. För inspiration,
läs mer på vår hemsida under Visningar.

Göteborgs konstmuseum

BOKA NU
För mer information, visning av lokalerna eller bokning
kontakta eventansvarig och diskutera dina önskemål.
E-post: event.konstmuseum@kultur.goteborg.se
Telefon: 0705-48 81 01. Offert lämnas på förfrågan.

ÖPPETTIDER

Göteborgs konstmuseum
Götaplatsen 412 56 Göteborg
Telefon reception: +46 (0) 31  368  35  00
info.konstmuseum @ kultur.goteborg.se
www.konstmuseum.goteborg.se

Med reservation för eventuella ändringar.

G R A F I S K F O R M : J U S S I Ö H R VA L L

Tisdag och torsdag kl 11–18, onsdag kl 11–20, fredag, lördag,
söndag samt helgdag kl 11–17. Under sommaren även öppet
måndag kl 11–18 (juni–augusti).

Boka Göteborgs
konstmuseums
lokaler för konferens,
event, seminarium,
middag eller fest!

Lokaler
E N T R É 320 kvm Lokal för 250 stående gäster. För event
med musik och dans är detta den främsta lokalen med en
storslagen utsikt mot Avenyn.

S T E N A H A L L E N 250 kvm Stenahallen ligger
i anslutning till hörsal och passar utmärkt till mingel vid
ståbord i samband med t. ex. konferenser och seminarier.
Middagar för 200 sittande gäster kan serveras. I lokalerna
visas tillfälliga utställningar.

H

ögst upp på Avenyn presenterar vi en u
 pp
levelse utöver det vanliga. Vi kan erbjuda
våra gäster allt från förfriskningar med lättare
tilltugg till helhetskoncept med middag för
500 personer i unika lokaler.
Göteborgs konstmuseum är ett av n orra Europas
främsta museer för bildkonst. Samlingen om 70 000 verk
sträcker sig från 1400-talet till idag och har internationellt
betydande verk av konstnärer som Rembrandt, van Gogh,
Monet, Picasso och Munch. I tillfälliga utställningar
visas både yngre nordiska konstnärer, klassiker samt
internationellt välkända samtidskonstnärer.
Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekterna
Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson och stod klar 1923. 1966
utvidgades museet med en tillbyggnad, Etagerna, för
att 1996 få en ny entréhall med museibutik, en lokal för
Hasselblad Center samt en restaurang. Museet har tre
stjärnor i The Michelin Green Guide.

S K U L P T U R H A L L E N 350 kvm Skulpturhallen är den
perfekta välkomstlokalen med plats för 300 minglande gäster.
I en magnifik lokal med 9 meter i takhöjd finns s amtidskonst
av bl. a. Cajsa von Zeipel, Ulf Rollof, Jone Kvie, Klara Kristalova
och Monika Larsen Dennis samt verk från 1900-talet av Henry
Moore, Alexander Calder och Louise Nevelson.
E TAG E R N A 700 kvm I tre ljusa etage kan middagar med
upp till 500 sittande gäster serveras. I lokalerna visas tillfälliga
utställningar.
BA R O C K H A L L E N 100 kvm I en stämningsfull lokal
omgiven av verk av barockmåleriets främste företrädare
Rubens kan middagar för 50 sittande gäster serveras.
H Ö R SA L 100 kvm I museets hörsal på entréplan finns
en gradäng med plats för 100 personer. Hörsalen är utrustad
med teknisk standardutrustning.

För aktuellt utställningsschema kontakta eventansvarig.

