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Kapacitet 
Op til 100 siddende gæster i Kosmos 
Op til 250 siddende gæster i Kosmos & Trappegalleriet 
Op til 600 stående gæster – reception i hele huset 
 
Forplejning 
I samarbejde med Planetariums restaurant Gemini  
tilbyder vi alt fra mundrette lækre kanapéer til  
gallamiddag ved smukt opdækkede borde – alt  
skræddersyet efter jeres ønsker og behov. 
 
Vi glæder os til at danne ramme om jeres arrangement 
 
Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder 
event@plantarium.dk eller ring til os på 33 12 12 24 

 

KOSMOS 
UNIK EVENT I UNIVERSET 

Planetariums prisvindende udstilling Kosmos 
illustrerer universets og menneskets  
tilblivelse.  
Kosmos danner en helt unik ramme for alle 
begivenheder. 
 
Kosmos har et stærkt visuelt og digitalt af-
sæt og kan med succes anvendes til  
reception med stående buffet, cocktailparty 
og gallamiddag. Eller en kombination af dem 
alle. 
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Kapacitet 
160 pladser i teateropstilling        
100 pladser ved arbejdsborde                                

Pris 
5 timer/halv dag fra 35.000 kr. ex. moms 
8 timer/hel dag  fra 50.000 kr. ex. moms 

Mødeforplejning pr. person 
Halvdagsmøde fra  390 kr. ex. moms  
Heldagsmøde fra  440 kr. ex. moms  
 
Ønskes rundvisning eller film i forbindelse med event tilbydes 
en særpris på 125 kr. pr. person. 

Vi glæder os til at danne ramme om jeres arrangement 
 
Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder 
event@planetarium.dk eller ring til os på 33 12 12 24 
 

KOSMOS 
EKSKLUSIV TIL EVENT OG KONFERENCE 

Planetariums prisvindende udstilling   
Kosmos, om universets og menneskets  
tilblivelse, giver ethvert  
virksomhedsarrangement sin helt egen 
stemning.  
 
Kosmos har et stærkt visuelt og digitalt  
afsæt og kan med succes anvendes til flere 
formål så som samlingspunkt før en  
præsentation i Planetariekuplen,  
mødeaktivitet, reception med stående  
buffet, cocktailparty og gallamiddag. Eller en 
kombination af dem alle. 
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