
 

 

 
 

 

 

 

Priser 

Bookinggebyr: 2.000 kr. 

Pris pr time: 1.000 kr. 

Minimumsbetaling: 4 timer / 6.000 kr. 

  

Priseksempler 

Møde kl. 08 – 12 / 13 – 17: 6.000 kr. 

Møde kl. 08 – 16: 10.000 kr. 

Middag kl. 16 – 24: 10.000 kr. 

Fest kl. 14 – 02: 14.000 kr. 

 

Kontaktinformation 

Dorthe Christina Petersen 

E: bredebooking@natmus.dk – T: 41 20 6839 

Adresse: Brede Værk – I.C. Modewegsvej – 2800 Kgs. Lyngby 



 2 

Historisk selskabslokale 
Lej det stemningsfulde selskabslokale i Brede Værk, med udsigt til 

Mølleåen, der her breder sig ud til en smuk sø foran bygningen. 

Selskabslokalet har et smukt lysindfald gennem de mange 

småsprossede vinduer. Lokalet har et smukt enkelt industri look med 

sine hvide vægge, mørke gulve og rustikke søjler. Lokalet er 

beliggende i stueetagen med indgang gennem en brostensbelagt port. 

Der er plads til max. 64 personer i selskabslokalet. Seneste 

sluttidspunkt er kl. 02, hvor alle gæster og personale skal have forladt 

lokalet. 

 

Slusegården & Parken 

Bag ved bygningen findes den stemningsfulde brostensbelagte 

Slusegård, som ligger i læ af de gamle historiske bygninger. Slusen 

er stadig aktiv og bruser med et lille vandfald. I Slusegården står et 

stort gammelt træ, som danner kronen på værket. Den smukke park 

er anlagt med lange plæner og alléer mellem de historiske bygninger. 

Slusegården og parken kan anvendes i forbindelse med 

arrangementer. 

 

Catering 

Man vælger selv hvilken catering leverandør, man vil benytte. På den 

anden side af porten ligger ”Caféen”, som er indrettet med et 

anretnings-køkken. Her er det tilladt at opvarme allerede tilberedt 

mad. Der er komfur, køleskab, opvaske-maskine og service. 

 

Opstilling & Rengøring 

Der forefindes borde og stole, som man selv skal opstille. Efter 

arrangementet skal man selv foretage en let rengøring. Den grundige 

rengøring klarer vi. 

 

Musik, Stearinlys og Rygning 

Der må gerne spilles musik i lokalet, men da skal vinduer og døre 

holdes lukkede af hensyn til naboerne. Det er desværre ikke tilladt at 

have levende ild under nogen former, hverken stearin- eller 

fyrfadslys. Dette gælder også rygning. 

 

 


