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JYSK  
MUSIKTEATER
– arrangementer ud over scenekanten



Scenen er jeres

” Man får altid lidt ekstra, når mødet afholdes i JYSK MUSIKTEATER, 
ud over alt det praktiske og forplejningen som selvfølgelig altid er i 
top, så tilfører huset en helt særlig stemning og energi til mødet” 

 Niels Thorslund, Områdedirektør Nordea 

Rammerne er som skabt til at gøre  
dit arrangement til en oplevelse ud  
over det sædvanlige. 



Stemningen og atmosfæren i JYSK MUSIKTEATER  
er enestående. Det samme er faciliteterne og belig-
genheden i Silkeborg på den gamle stemningsfyldte 
Papirfabrik. Siden 2004 har huset sat den kulturelle 
dagsorden i byen med masser af musik, teater og  
underholdning. 

Men scenen er også jeres. Fra et frokostmøde med få 
deltagere; en faglig konference med masser af gæster 
eller det helt store brag  med musik og gastronomi for 
kunder og forretningsforbindelser. Mulighederne er 
mange.

Scenen er jeres



Alt i JYSK MUSIKTEATER er lagt 
tilrette for at skabe et positivt og 
inspirerende mødeforløb



Inspiration på menuen
I husets supermoderne teatersal har vi plads til 750 deltagere. Vi har altid 100% fokus på, 
at alt det praktiske i kulissen fungerer perfekt, for at dit arrangement bliver en succes. 
Det gælder også servering af forplejning uanset arrangementets omfang og tidspunkt på 
dagen. Fra Stryget – Restaurant & Teatercafé kan du og deltagerne samtidig nyde den fan-
tastiske udsigt til Gudenåen og Hjejlebådene. Ønsker du et lokale med ”kant” kunne det 
være Kedelhuset eller Papirmuseet, som er unikke på hver sin måde.



Mødested med udsyn



Silkeborg ligger smukt i det naturskønne Søhøjland. 
Udnyt omgivelserne og tilføj nye spændende 
dimensioner til dit arrangement 
Vælg f.eks. en samlet mødepakke, der inkluderer sejlads med Hjejlebådene. 
Besøg det inspirerende og internationalt anerkendte Museum Jorn eller tag 
en kort gåtur og aflæg Tollundmanden et besøg på Silkeborg Museum. Du kan 
også vælge at kombinere virksomhedens arrangement med en aften invitation 
til en forestilling. Mulighederne er mange – også for overnatning. JYSK 
MUSIKTEATER befinder sig i gåafstand til flere hoteller og et vandrehjem.
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JYSK MUSIKTEATER er sat i verden med et eneste formål: At give gæsterne i 
vores hus en oplevelse ud over det sædvanlige uanset om det er ved forestil-
linger på scenen eller virksomhedsarrangementer. Kontakt os og hør mere 
om mulighederne og vores mange faciliteter. Der er højt til loftet hos os i 
forhold til at indfri særlige ønsker og behov.

Højt til loftet


