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KONFERENS  
OCH FEST I 
MARABOUPARKEN



Marabouparkens lokaler går utmärkt att 

använda för konferenser, möten och före-

tagsevenemang. Lokalerna erbjuder en unik 

miljö med närhet till konst och natur som 

möjliggör ett spännande och fulländat möte. 

Vi välkomnar alla sorters evenemang, stora 

som små.

I anslutning till våra lokaler finns restau-

rangen Parkliv som erbjuder mat och för-

täring, alltifrån lättare tilltugg till komplett 

middagsbjudning.

 HELDAG HALVDAG 
KONSTHALLEN 30 000 kr  

PARKEN 30 000 kr  

BIBLIOTEKET 5 000 kr 3 000 kr  

PEDAGOGIKEN 5 000 kr 3 000 kr  

HILDING LINNQVISTRUMMET 5 000 kr 3 000 kr 

RECEPTION 5 000 kr  3 000 kr 

EXPORUMMET 3 000 kr 1 500 kr 

KONSTHALLEN på 500 kvadratmeter 

med fem meters takhöjd är rymlig och 

anpassningsbar. Projektor och filmduk, 

ljudanläggning samt flexibel belysning 

 finns monterad i taket. Konstallen är en 

lämplig lokal för större evenemang som 

föreläsningar och festarrangemang för  

stora sällskap. 350 personer

PARKEN med sin skulptursamling och  

generösa ytor är perfekt för ”kick-off ”, 

större kundevenemang eller avslutningar 

och rymmer ett stort antal deltagare.

RECEPTIONEN erbjuder en mingelyta.  

20–30 personer.

BIBLIOTEKET, PEDAGOGIKEN  

och HILDING LINNQVISTRUMMET 

Dessa rum passar bra för mindre och mellan-

stora möten och evenemang, middagar, 

workshops och mingel. 30–50 personer.

EXPORUMMET, ett privat mindre rum med  

glasvägg ut mot konsthallen. Rummet går 

också att använda för egna presentationer. 

10–12 personer.
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Passa på att kombinera evenemanget 

med en konstupplevelse i form av guidad 

visning eller en workshop. Vi hjälper gärna 

till att skräddarsy ditt evenemang.

Lokalerna är handikappsanpassade och 

utrustade med hörselslinga, internetupp-

koppling och modern teknik.

Arrangörer kan välja mellan de olika 

lokalerna eller delar av dessa beroende på 

evenemangets natur, storlek, deltagarantal 

och tidpunkt. 


