
Et  bryllupseventyr
I MOGENS DAHL KONCERTSAL I KØBENHAVN SKABER I 
JERES EGEN FORTÆLLING OM DEN VIGTIGE BRYLLUPSDAG



Egen koncertsal  for en dag
Mogens Dahl Koncertsal er en fortælling i sig selv. 

Som en oase midt i byen gemmer den sig i en baggård 

på Islands Brygge, og de tre sale og den brostensbelagte 

gårdhave danner eventyrlige og intime rammer om jeres 

bryllupsfest.

Uanset om I ønsker at blive viet i gårdhaven - afskærmet 

fra byens puls, at skabe et vintereventyr i rå arkitekto-

niske rammer eller komme sejlende hertil forud for en 

uformel reception, er mulighederne for en uforglem-

melig bryllupsfest uendelige. 

Mogens Dahl Koncertsal  – et venue med sjæl.

Fra balkonen i koncertsalen er der fantastiske fotomuligheder.

Koncertsalen er let at indrette og dekorere 
efter jeres ønsker.



Den oprindelige bygning fra 1901 fungerede som 

staldbygning med tilhørende portnerbolig for Hertz 

Bogtrykkeri. I den nuværende koncertsal stod heste-

ne opstaldet, mens vognene var parkeret i det, der i 

dag er vores foyer.

Efterfølgende har bygningerne gennemgået mange 

forandringer. Blandt andet blev der bygget et gara-

geanlæg i forlængelse af den oprindelige bygning, 

der senere husede en autolakerer og værksted for 

Amar ’kansk Auto. Det gamle garageanlæg er i dag 

Lille Sal.

M ere end 100 års historie

Musik og kunst er omdrejningspunktet i Mogens Dahl 

Koncertsal. Akustikken i salene er enestående, og det 

er et perfekt valg for jer, der søger bryllupslokaler i 

København med gode lydforhold, som både indbyder 

til samtale, taler og musikalske indslag.

Som musikalske specialister står vi gerne for musik-

ken til jeres bryllupsfest. Vi har gode kontakter blandt 

dansk musiklivs mest velrenommerede artister.

Et  musikalsk arnested

Uforstyrret oase midt i København med en romantisk gårdhave.

Kunstnerisk og smuk.



Med 11 års erfaring i at arrangere skræddersyede bryl-

lupper ved vi, hvordan vi gør jeres bryllupsfest til noget 

helt særligt. I får tilknyttet en kontaktperson, som føl-

ger jeres fest fra start til slut og er behjælpelig med at 

finde dygtige leverandører, som matcher jeres ønsker.

Vores dygtige chefkok har stor erfaring i at sammen-

sætte menuer til store gallamiddage. Danske, øko-

logiske og biodynamiske råvarer spiller hovedrollen 

i vores køkken.

S ervice fra  
      start til slut

Mogens Dahl Koncertsal er også fortællingen om en 

enkelt mands kompromisløse ambition om at skabe 

et alternativt koncerthus. I 2005 lod den klassiske 

dirigent Mogens Dahl bygningen restaurere i samar-

bejde med arkitekterne Maali og Lalanda, som før-

te bygningen tilbage til dens oprindelige udseende. 

Hans drøm var at skabe et koncerthus i intime ram-

mer, som kan bringe musikken tæt på publikum.

En enkelt mands værk

Unikt venue med magiske og æstetiske rammer.

Mogens Dahl Koncertsal har egen dygtig chefkok.



Vil du høre mere om mulighederne for en eventyrlig 

bryllupsfest i Mogens Dahl Koncertsal, så kontakt os på: 

bryllup@mogensdahl.dk eller telefon 7023 0082.

SNORRESGADE 22  I  2300 KØBENHAVN  I  +45 7023 0082  I  WWW.MOGENSDAHL.DK 

P riser og kontakt

EN EVENTYRLIG BRYLLUPSFEST 

Pianist ved velkomsten

Champagne & salte snacks

4-retters middag

Husets udvalgte vine - hvid-, rød- og dessertvin - 

samt øl og vand ad libitum under middagen

Husets gode kaffe, te & avec

Drinks bar

Fra kl. 17-02

 

PRIS PR. PERSON FRA KR. 1.695
Maj – september fra kr. 1.795 kr.


