
          

 

 

 

Centralværkstedet kan tilbyde jeres virksomhed leje af konferencelokaler i rustikke 

omgivelser og i hjertet af Aarhus.  

Da Centralværkstedet blev bygget i år 1862 var det ikke tiltænkt konferencer, messer, 

events og intimkoncerter, men derimod store tog og mænd med store overarme og 

tilsværtede ansigter. I dag står Centralværkstedet fuldstændig renoveret, og lokalet 

fremstår moderne og lyst, samtidig med at den originale indretning i rummet skinner 

igennem. 

 

Står I som virksomhed og skal afholde et møde, en konference, en fest eller at andet 

arrangement i Aarhus, så kan vi tilbyde leje af unikke konferencelokaler i tæt afstand til 

Brruns Galleri og banegården. Vi kan tilbyde jer en rå stemning, som garanterer at jeres 

arrangement får den rette mængde af originalitet og professionalisme. Vores dygtige 

personale er altid klar til at gøre lige netop jeres arrangement unikt og stemningsfyldt. 

Vores konferencelokaler har plads til op til 750 personer. 

  

Den rustikke og rå stemning fra værkstedsbygningen har vi bibeholdt i vores møde og 

konferencelokaler, og vi kan derfor tilbyde en helt unik ramme ved leje af 

konferencelokaler til jeres konference eller møde. 

Vores unikke konferencelokaler har desuden store vinduespartier, som giver masser af 

dagslys i rummet og gør et dagsarrangement langt mere behageligt for deltagerne.  

 

Dertil har vi i naturligvis topmoderne IT- og AV-udstyr som I kan anvende i forbindelse med 

jeres møde eller konference. Vi har stort fokus på en nærværende og personlig betjening, 

som er med til at skabe de perfekte rammer for jeres workshop, fest, koncert, messe eller 

event.  

 

 

 

 

 

 

http://www.centralvaerkstedet.dk/


På førstesalen er der et stort loungeområde, som giver udsyn over det oplevelsesrum, der 

på én gang er rustikt, unikt, lyst og venligt. Loungeområdet fungerer både som VIP 

område og garderobe i forbindelse med arrangementer.  

Loungeområdet fungerer både som VIP-område og garderobe i forbindelse med 

arrangementer. 

 

Vi tilpasser vores møde og konferencelokaler til jeres behov 

Alle møde og konferencelokaler kan deles op, hvis I har brug for mindre plads. Siden d. 1. 

december 2014 har det desuden været muligt at leje vores nyrenoveret smukke, 

eksklusive  mødelokale ovenpå Centralværkstedet. 

Lokalet er med lyse trægulve, originale rustikke bjælker i loftet og med udsigt over 

togbanen, samt toilet og tekøkken. 

 

Lokalet har kapacitet til 30 personer og derfor optimalt til mindre arrangementer, som 

møder, konferencer eller små intime fester. 

Vi tilbyder leje af konferencelokaler både med og uden forplejning og slutrengøring. 

 

Den gastronomiske linje hvor kvalitet altid er i højsæde 

På Centralværkstedet er det vore egne kokke, der står bag den gastronomiske linje, og om 

det er frokostsandwich eller 6-retters gourmet menu, sikrer vores personale, at gæsten 

altid får en god oplevelse. 

 

Vi har et højt gastronomisk niveau, og det som oftest maden som vores gæster roser i 

særlig høj grad. Vi anvender kun de bedste råvarer, og vi bruger mange års erfaring på at 

tænke kreativt i den forædlende proces, så gæsterne får en oplevelse ud over det 

sædvanlige. 

 

Vi har altid mange dejlige flasker vin på lager, og vi har altid vine i alle priskategorier. Vi 

kører dog ikke med et fuldstændig fast vinkort, da vi handler ind efter udbud / efterspørgsel 

og ja... vores egen smag. 

 

Både årstid og menusammensætning er afgørende for, hvilke vine vi vælger at servere, 

der er derfor altid mulighed for at du som gæst kan få mulighed for at være med i 

beslutningsprocessen omkring, hvilke vine vi køber ind til netop dit arrangement.  

 

For mere information eller ønske om bookning, kontakt da driftschef Morten Goul Jensen 

på mail. mgj@centralvaerkstedet.dk eller tlf. 6016 2236. 


