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Møder, konferencer
og selskaber
Fleksibilitet i rum og løsning
Med en ikonisk arkitektur, en slående udsigt og attraktive
faciliteter er Kulturværftet et eftertragtet hus for såvel
møder og konferencer som for foredrag og selskaber.
Kombineret med en intimkoncert, middag, teaterforestilling eller events, som vi planlægger i samarbejde med jer,
sættes alle sejl for at opnå et vellykket arrangement.

HAN
Hamlet, Holger & HAN
Den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen &
Dragsets skulptur trækker referencer til såvel byens egen
historik som til storesøsteren ved Langelinie og har skabt
et blikfang langt ud over landets grænser. Som et overraskende element slår figuren nu og da øjnene ned i et
enkelt blink med uforudsigelige intervaller.

SPISEHUSET
Bæredygtige principper
Kærlighed til de gode råvarer, økologi og bæredygtighed
er kodeord i husets køkken, Spisehuset. Principper, der er
gennemgående i familiebrunchen i weekenden, firmafrokosten i hverdagen eller den hyggelige middag i forbindelse med et af husets mange kulturelle arrangementer.

VÆRFTSMUSEET
Stolthed og sammenhold
I mere end 100 år var Helsingør Skibsværft byens naturlige omdrejningspunkt. Politisk, økonomisk, beskæftigelsesmæssigt, socialt og kulturelt. Rundt omkring i hele
huset er minderne fra værftstiden bevaret i arkitektoniske detaljer og gennem udstilling af modeller fra nogle
af de imponerende skibe, der løb af stabelen fra værftet.
På værftsmuseet genfortælles historierne om slid, støj,
møg, stolthed og sammenhold i en svunden tid, hvor
værftsfløjten slog byens puls an.

VÆRD AT VIDE
Åbningstider
Biblioteket
Mandag kl. 8-19
Tirsdag kl. 8-20
Onsdag-fredag kl. 8-19
Lørdag kl. 10-16
Søndag kl. 11-16

Værftsmuseet
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Lørdag kl. 10-14
Søndag kl. 12-16

Billetter
Billetter og gavekort kan købes i Kulturværftets reception og online.
Nyhedsbreve
Du kan abonnere på nyhedsbreve fra
både Kulturværftet og bibliotekerne.
Websites
På vores websites kan du finde meget
mere information om Kulturværftet.
kulturvaerftet.dk
helsbib.dk
vaerftsmuseet.dk

Fotokreditering: Mathias Vejerslev, Nicolai Perjesi og Anders Sune Berg

For mere information
Har du spørgsmål er du velkommen til
at kontakte Kulturværftets reception på
49 28 36 78 eller Kulturværftets sekretariat på 49 28 37 47.
Du kan også sende en mail til henholdsvis info@helsbib.dk eller direkte til
medarbejderne i sekretariatet. Du finder
mailadresserne på kulturvaerftet.dk

KULTURVÆRFTET
Et kulturelt center for viden, kreativitet og oplevelser
Kulturværftet er en del af et stort kulturområde i
Nordsjælland, der i disse år sætter dagsordenen nationalt såvel som internationalt. Med Øresund som
lydtæppe, Kronborg i baghaven og flere store nationale og internationale begivenheder forude er Kulturværftet et kulturcenter, der er fuld af liv og aktiviteter. Huset rummer masser af historie. Både som
moderne kulturhus bygget på et gammelt skibsværft,
og rent bogstaveligt talt i kraft af vores store bibliotek. Med to scener, møde- og konferencefaciliteter,
værftsmuseum, udstillingsrum, værksteder og et
spisehus er der rig mulighed for at gå på opdagelse i
et værft af viden, kreativitet og oplevelser.

Arkitekturen
Fortid og nutid mødes
Udefra giver den sejlinspirerede facade af glas, stål og
klimaskærme et moderne og skulpturelt udtryk. Indenfor er de gamle værftsbygninger bevaret som en historisk
kerne. Fortid og nutid smelter sammen i en arkitektur af
rå betonvægge, egetræsgulve, fritlagte loftsbjælker og
storslåede vinduespartier. Balkonerne ud mod havnen,
tagterrassen med kig til Kronborg og læsekrogene ud til
havet inspirerer helt naturligt til ro og eftertanke og gør
et besøg i huset til en oplevelse. Arkitektfirmaet Aart har
skabt arkitekturen, der i sig selv er en længere rejse værd.

BIBLIOTEKET
Et moderne multimediehus
Midt i hjertet af Kulturværftet ligger biblioteket, der er
indrettet ud fra principperne for byrum. I forskellige distrikter er bøger og andre medier samlet under temaer,
fx Kloden med alt om rejser og verden eller Salonen med
film, musik og litteratur. Torvene mellem distrikterne
fungerer som møde-, samlings- og udstillingssteder og
danner ramme om alt fra forfattermøder og poesiaftener
til film- og læseklub-arrangementer. Børnebiblioteket er
et åbent landskab med universer, hvor man kan tage på
ekspedition og udfolde sig kreativt. I Bugten møder man
fx Pansertorsken med koøjer og periskoper, og i Hulen er
der mulighed for både leg og optræden. Fordelt på etagerne er der aktivitets- og oplevelsesrum, som tæller
computerrum, grupperum, studieceller, spillerum samt
læse- og opholdskroge.

ET VÆRFT AF VIDEN
Oplevelser fra kælder til kvist
Uanset om man har lyst til at gå på opdagelse i historiens gemmer eller at skabe historierne selv, stiller biblioteket mulighederne til rådighed. Fra kreative værksteder
over faciliteter til fx slægtsforskere og lokalhistorikere. De
gode læseoplevelser findes overalt. På første etage finder man universer, legekroge, værksteder og spillerum
for de yngste. Anden etage er dedikeret til skønlitteratur,
musik, film og spil for unge og voksne og husets øverste
etage rummer faglitteratur, aviser og tidsskrifter.

STORE SCENE
Nordsjællands største scene
Kulturværftets Store Scene lægger skrå brædder og
bløde sæder til nogle af de største stjerner inden for musikkens, teatrets og litteraturens verden, ligesom den er
stedet, hvor mange stjernefrø tester talent og drøm af for
allerførste gang.

LILLE SCENE
Med Kronborg i baghaven
Koncerter, debataftener og filmklub er blot nogle af de
mange kulturtilbud, som nyder godt af den intime stemning og smukke beliggenhed, dette rum tilbyder sit publikum. Med et stort vinduesparti fra gulv til loft er der direkte kig til Kronborg og Øresund. Skønnere bagtæppe
findes næsten ikke.

kUlTUR FoR bøRN
Til leg, læring og lyst
Året rundt byder Kulturværftet på et bredt program
af aktiviteter for børn, unge og familier. Dels i form
af praktiske events med værksteder og billedskole,
hvor professionelle kunstnere underviser. Dels igennem udstillinger, teaterforestillinger og koncerter.

kRYDSFElTET
Stil ind
Her holder CATCH til. CATCH er et væksthus for kreative
studerende med skabertrang, skills og ambitioner om at
være en del af et unikt, multifagligt miljø.

