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Den historiske ramme
Danmarks Industrimuseum tilbyder
virksomheder, organisationer og institutioner muligheden for at tilrettelægge kurser, møder eller konferencer
i ramme af industrisamfundets vingesus.
Danmarks Industrimuseum har de sidste 25 år ligget i byens gamle elektricitetsværk fra 1906, tegnet af Viggo
Norn samt siden 2000 i bygninger
som stammer fra Horsens gasværk,
anlagt i 1860.
Danmarks Industrimuseum ligger centralt i Horsens mellem lystbådehavnen,
byens handelsstrøg og Caroline Amalielunden med Horsens Kunstmuseum
og Horsens Museum
Danmarks Industrimuseum ﬁnder man
let fra motorvejen ved frakørsel 55,
56 og 57 og ved at følge skiltene til
Horsens Havn og derefter skilte mod
museet. Fra Banegården er der ca. 15
min. gang eller 5 min. i en taxa.
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Maskinhallen

Foredragssalen

Centralt på museet ligger Maskinhallen, som oprindeligt har genlydt af tunge stempeltryk og kraft, som
fra 1906 til 1958 har produceret strøm til industribyen
Horsens virksomheder og borgere.

I den gamle målersal med de smukke buede vinduer
og bjælkeloftet er et mødelokale med plads til op til 50
personer efter arrangementets beskaffenhed.
Foredragssalen kan indrettes med stolerækker, borde
til teamarbejde eller hestesko.

Maskinhallens står med sine grønne klinker og sort /
hvide ﬂisegulv som et helt specielt konferencelokale,
der kan rumme op til 250 mennesker afhængigt af arrangementets karakter.
Til spisning ved borde kan der dækkes til 130 gæster.
Maskinhallen store stationære motorer deﬁnerer mulighederne for at indrette Maskinhallens hele areal, og
er på den måde med til at skabe en spændende ramme
om et hvillket som helst arrangement eller event.
El, kraft, lydanlæg, trådløs internet eller AV-midler foreﬁndes og opstilles efter behov.
Buffet eller et glas i pausen kan foregå i Maskinhallens vestlige ende. Buffet og drikkevarer leveres af Café
Gaslight eller efter aftale af ekstern restauratør.

De Nornske Haller

Café Gaslight
Café Gaslight holder til i gasværkets nyeste laboratoriebygning fra 1968, og indenfor de maskinfremstillede
mursten gemmer sig en spændende og anderledes café
med plads til 40 spisende gæster.
Køkkenet er et lunt køkken, som bygger på gode gamle
danske traditioner med gode råvarer og menuer, som
hører 1950-erne, -60-erne og -70erne til.

Den historiske ramme
Bygningerne fra 1860 til 1968 sætter nogle naturlige
begrænsninger. Der er ikke elevator på museet og der
foreﬁndes ikke handicapfaciliteter for arrangementer i
Foredragssalen.

De Nornske Haller er to gamle maskinsale fra gasværkets tid. Hallerne fungerer som særudstillingslokaler for
Industrimuseet men kan i forbindelse med “på væg”
udstillinger indgå som receptionslokaler eller med lang
planlægningsudsigt til messe eller eventarrangementer.
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Priser
Priserne er gældende for arrangementer mellem kl. 9 og 16 på
alle ugens hverdage.
I forbindelse med aften- og weekendarrangementer gives
gerne særligt tilbud.
Opstilling af borde, stole, AV-udstyr, internet og borddækning
afregnes særskilt på timebasis.

Prisliste
Maskinhal 1- 4 timer, kr. .............................................
Maskinhal, 5 - 7 timer, kr. ...........................................

3.500
5.000

Foredragssal, 1-4 timer, kr. ..........................................
Foredragssal, 5-7 timer, kr. ..........................................

800
1.400

De Nornske Haller, 1- 4 timer, kr. ................................
De Nornske Haller, 5 - 7 timer, kr. ...............................
De Nornske haller, følgende dage...............................

2.000
3.500
2.000

Café Gaslight, 1-4 timer, kr. ........................................
Café Gaslight, 5-7 timer, kr. ........................................

600
1.000

Vagt pr. time, kr. .........................................................
Opstilling og oprydning pr. time, kr. ...........................

250
250

Priseksempel.
100 mennesker til spisning i Maskinhal, excl maden:
Maskinhal, kr...............................................................
Service mm, kr. ...........................................................
I alt, 1 - 4 timer, kr. ......................................................

3.500
3.000
6.500

Alle priser er excl. moms
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