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Med 2.100 kvadratmeter er Savvaerket 
et af Aarhus’ største event- og koncert- 
steder. En rå newyorker-stil, glaslysekroner 
i loftet og hyggelige omgivelser er hvad, 
man møder, når man træder ind i Savvaerket 
på Søren Nymarks Vej 8 i Højbjerg.  
Her er der plads til mere end 2.000 stående 
gæster, 1.600 gæster til foredrag, 1.200 
spisende gæster og 120 stande alt efter 
hvilket arrangement, der er tale om.
 
TilpAs diT ArrAngemenT
Tæt på alt kan tilpasses arrangementerne  
hos Savvaerket. Arealet kan udformes efter 
størrelsesbehov, rummene deles op og led-
ninger og lys føres rundt i værket. Uanset 
om der er tale om en konference, messe, 
tv-produktion eller firmafest, er Savvaerket 
det helt rette sted til et arrangement  
af enhver størrelse for både private  
og erhverv.
 
Hos Savvaerket bestemmer man helt selv, 
hvordan arrangementet skal sættes op prak-
tisk. Savvaerket kan være assisterende i 
forhold til catering og service, men man  
er ikke begrænset af, at skulle bruge vores 
leverandører. Man er eksempelvis velkommen 
til selv at stå for maden og alt det prak-
tiske – selvom vi er mere end glade for  
at hjælpe til og levere et topprofessionelt 
arrangement.

Perfekt Placering og gratis Parkering
Placeringen i Højbjerg er tæt på Aarhus 
C, men er på samme tid let at komme frem 
til. Og så er der ingen naboer, som bliver 
generet, hvis der er fuldt hus til spisning 
og koncert. Savvaerket er derfor et rumme-
ligt sted, hvor der er plads til alle slags 
mennesker og arrangementer.
 
Hos Savvaerket behøver gæsterne eller 
kunderne ikke at tænke på parkering. Der 
er plads til flere end 400 biler på vores 
gratis parkeringspladser tæt på Savvaerkets 
eventlokaler. 
 
Historiske raMMer
At byens nye, store eventsted hedder  
Savvaerket er ingen tilfældighed. Tidligere 
dannede lokalerne ramme om et af Aarhus’ 
største savværker. Vi har derfor valgt at 
holde fast i bygningens historiske sjæl med 
bare vægge og højt til loftet for at skabe 
en hyggelig rammer med en god stemning. Og 
højt til loftet er der i øvrigt hele vejen 
igennem, når man samarbejder med Savvaerket. 
Vi ser altid muligheder og aldrig begræns-
ninger. Så uanset ønsker og budget, prøver 
vi at få enderne til at mødes. 

VelkoMMen til saVVaerket  
aarHus store eVentsted


