DET AKTIVE MØDESTED
■ Møder og kurser
■ Konferencer
■ Messer og udstillinger
■ Generalforsamlinger

■ Teambuilding og workshops
■ Alle former for firmafester
■ Sjove konkurrencer og spil
■ Receptioner

ARENA MIDT
Arena Midt er centralt placeret mellem Silkeborg og Viborg
- kun 10 km fra motorvejen. Huset har skov, natur og aktivitetspark som nærmeste naboer.
Arena Midt er et multihus og har siden åbningen i 2010 været
et markant samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter.
Vores unikke idrætsfaciliteter er meget iøjnefaldende, men
det fleksible hus er også en perfekt ramme for møder, kurser
og konferencer, firmaarrangementer og fester.
Mange tusinde gæster passerer gennem huset hver måned.
Det enestående naturområde ”Krabbes Grønne Ring” ligger
lige uden for døren og binder en grøn sløjfe rundt om byen
Kjellerup. Et naturskønt område, der veksler fra skov til eng. En
perfekt ramme om en gåtur og som rum for mental afslapning.

- 4850 kvm.
- 5 mødelokaler, fra 10–200 personer
- Stort terrasseområde med plads til 200 personer
- Vores multihal kan deles op i mindre områder
- 1850 til spisende arrangementer
- 1920 siddepladser på tribunerne
- 3500 til stående arrangementer
- Unikt lydanlæg og akustik
- Alt i moderne AV-udstyr
- 375 gratis P-pladser
- Fitnesscenter
- Handicapvenligt
- Egen café og køkken

LOKALER
Vi råder over spændende lokaler, der passer op til 10-20-40-60
-100 eller 200 personer. Desuden kan vores to haller samles til
én - og rumme helt op til 1850 spisende gæster.
Auditorie-opstilling giver plads til 800 personer på tribunerne.
Vi tilpasser lokalerne med fleksible vægge - samt flotte loftsdekorationer.
Når der holdes møder og konferencer i Arena Midt, sørger vi
for alt: personale, opdækning, blomster, lys, pyntning, AV-udstyr m.m. - samt evt. overnatning.
Det vi ikke har - det skaffer vi…
Ring og hør nærmere på 2311 4164

ARENA PARKEN
Arena Midt indbyder helt naturligt til aktivitet og bevægelse. Uanset om du er elitesportsmand eller blot deltager i et
møde...
Lige uden for døren findes en stor aktivitetspark til blandt
andet forskellige boldspil, petanque, crossfit og meget, meget
mere...
Cykel-, løbe- og gangstier har forløb gennem parken, med forbindelse til Kjellerup centrum, gennem flot og varieret natur.
De mange faciliteter i og omkring Arena Midt, giver således
en oplagt mulighed for at lave det aktive, det kreative, det
anderledes møde.
Indenfor har vi fitnesscenter, de traditionelle spil som badminton, tennis, fodbold og håndbold.
Vi har gennem årene underholdt mange firmaer med en times
utraditionelle ”selskabslege” i konkurrenceform - til stor morskab for deltagerne. Et rigtigt ryste-sammen-spil, hvor man
dyster mod hinanden i små grupper, uden nogen form for fysiske anstrengelser, men hvor alle kan være med på lige fod...
Evt. afsluttende med musikalsk underholdning.

FACILITETER
Lokale 1 - 65 personer 75 m2
Lokale 2 - 60 personer 71 m2
Lokale 3 - 50 personer 70 m2
Lokale 4 - 160 personer 155 m2
Lokale 5 - 20 personer 30 m2
Lokale 6 - 10 personer 20 m2
6 grupperum i hytter – til 6 personer 28 m2.
Hal A og B - 1450 personer 1075 m2 pr. hal.
Arena (A + B) - 3100 personer 2150 m2
(op til 1800 personer ved opstilling med langborde).
Auditorium – indrettes i hal A eller B efter behov
– typisk op til 700 pers. 800 m2.
Teknisk indretning i Arenaen
4 tribuneafsnit – 480 personer pr. afsnit
Hæve/sænke væg og rumdelere fra loft til gulv
Flytbar scene op til 40 kvm. i to forskellige højder
Stationært lydanlæg, ophængt i 2 klostre
Projektor og storskærm 300 x 400 cm
Scenebelysning, loftslamper, farvet dekorationsbelysning
Fri internet Wi-fi
Teknisk indretning i møderum
Projektor
Whiteboard
Lydanlæg
Klimaanlæg
Mørklægning
Café og restaurant
Terrasse Cafeen har 220 siddepladser.
Med inddragelse af tilstødende lokaler, kan antallet øges til
390 siddepladser.

KØKKEN
Arena Midt har eget, velfungerende køkken, der leverer friske
og sunde madvarer.
Med en række all inclusive-løsninger har vi gjort det nemt at få et
overblik over økonomien til jeres næste møde, kursus eller konference. I pakkerne har vi lagt alt det, der gør arrangementet til
en succes, såsom lokaleleje, forplejning samt AV-udstyr. Dermed
kommer der ingen ubehagelige overraskelser undervejs til jeres
næste arrangement.
Eksempelvis tilbyder vi pakker med dag- eller aftenmøder, med
mulighed for lækker morgenmad, frokost og aftensmad, hvor
Terrasse Caféen kan byde ind med alt fra smørrebrød til 5-retters
gourmetmenu eller en overdådig buffet.
Vi har naturligvis også tænkt på diabetikere, vegetarer m.m.
Vi kan håndtere og servicere møder, events, messer og konferencer med forplejning og underholdning til et meget stort antal
deltagere.

OVERNATNING
Vi tilbyder ophold i eksklusive hytter, beliggende i et utroligt
smukt område.
De seks naturhytter er fuldstændig ens indrettet, med op til
seks sovepladser i hver. Der er en sovesofa og fire køjesenge,
samt hyggekrog med plads til spil og afslapning.
Der er et lækkert badeværelse med toilet og bruseniche - samt
gulvvarme i hele hytten...
Hytterne er røgfri, og det er ikke tilladt at medbringe kæledyr.
Hytterne ligger i tilknytning til Arena Midt, hvor der er mulighed for at benytte de mange faciliteter og fri adgang til Sport
og Fitness under opholdet.
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Bad og toilet
Gulvvarme
Køleskab
Dobbelt sovesofa og 4 køjesenge
Gratis kaffe, te og kakao samt fri internet
Fri adgang til Sport & Fitness
Dejlig terrasse

Arena Midt Kjellerup
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 2311 4164
info@arenamidt.dk
www.arenamidt.dk

