
VI SÆTTER SCENEN
FOR DIT ARRANGEMENT



Østre Gasværk Teaters store 
kuppel kan blive jeres venue for 
en dag og danne rammerne for 
dit arrangement. Bygningen er
et af Københavns største og 
mest spektakulære rum, hvor 
kulturhistorie, arkitektur og
akustik er i højsædet. 
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Forplejning af enhver art
- alt fra fingerfood og 
snacks til fine dining.
Vi skræddersyr efter 
ønsker og behov.
 
Baren tilbyder alt fra
specialbrygget øl, stort 
vinsortiment samt et
udvalg af lækre
cocktails.

Lej Østre Gasværk Teater
til dit unikke arrangement
i alt fra en halv dag til over
en længere periode.
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Oprindelig var Østre Gasværk en 
fabrik, der producerede bygas. Den 
store gasbeholder, som i dag er den 
eneste af værkets bygninger der 
er bevaret, blev opført i 1883-1885, 
tegnet af arkitekt Martin Nyrop, 
som senere tegnede bl.a. Køben-
havns Rådhus. Her opbevaredes
store dele af Københavns gas-
forsyinger frem til 1969, da 

gasværket blev nedlagt. I nogle år lå den 
smukke runde bygning ubrugt hen.  Men 
på en cykeltur en solskinsdag i 1976 fik 
teatermanden Morten Grunwald og 
erhvervsmanden Pelle Sadolin øje på det 
gamle Gasværk. De var på udkig efter en 
bygning, hvor de kunne lave et nyt teater.  
For 41 år siden – i 1979 – blev den første 
teaterforestilling opført i det, som i dag 
hedder Østre Gasværk Teater.
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På Østre Gasværk Teater 
er vi altid klar til at tage en 
snak omkring jeres ønsker 
og muligheder. Sammen 
sætter vi scenen for et unikt 
arrangement.

Vores udlejningsansvarlige 
kan kontaktes på mail eller 
telefonisk alle hverdage i 
tidsrummet kl. 09.00 - 15.00

Lone Rix

lori@osterbroteater.dk

+45 2194 2069
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