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LOKALERNE

I KPH VOLUME er der højt til loftet
- både fysisk og kulturelt. Den gamle
sporvognsremise på Enghavevej ligger
på grænsen mellem Vesterbro og
Sydhavnen, og har med sine 700 m2
plads til begivenheder med op til 800
gæster. Der er ligeledes mulighed for at
lukke hallen af således, at der skabes et
rum, hvor kapaciteten er 300 personer.
Dertil bliver enhver produktion effektiv,
da al udstyr kan køres direkte ind i
hallen gennem venuets store porte.

LOKALT
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KPH VOLUME er placeret i den københavnske
bydel Sydhavnen, hvor venuet bliver brugt som
en aktiv del af lokalmiljøet. Her afholdes alt
fra borgermøder til frivillig grøntsagssortering.
Derudover arbejder KPH VOLUME tæt sammen med
kulturforeningen Sydhavnsgade, Kgs. Enghave Lokaludvalg
og Områdefornyelsen Bavnehøj omkring udviklingen af et
stærkt lokalmiljø.
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MUSIK
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KPH VOLUME har et stærkt bånd til Københavns musikscene.
Venuet danner ramme for alt fra etablerede festivaler til
byens tungeste undergrund. KPH VOLUME er Københavns
grænseløse rum, hvor alle arrangører kan styrke og udvikle
deres kulturelle kompetencer uanset, hvilket niveau man
befinder sig på.

MARKEDER
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KPH VOLUMEs størrelse giver plads til
markeder i alle udgaver - både sommer og
vinter. Igennem årene har KPH VOLUME
været venue for alt fra de største københavnske loppemarkeder, salg af vintage
tøj i alle former, hyggelige julemarkeder
samt øl- og vinmarkeder.

FILM
OG FOTO
KPH VOLUME er ideel til film- og
fotoshoots, da de store vinduer
skaber et perfekt lysindfald i de
rå og minimalistiske omgivelser.
Venuets størrelse og højden til
loftet giver perfekte muligheder
for mobilitet til at opbygge en
scenografi, så den passer til
ethvert shoot. Dertil bliver produktionen effektiv, da alt udstyr kan
køres direkte ind i hallen gennem
venuets store porte.

KUNST
OG M O D E
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Kreativitet og udtryk er kernen i KPH VOLUMEs dna. Venuet
danner løbende rammer for kunstudstillinger og ferniseringer,
teaterforestillinger og modeshows. Der er plads til at opbygge
den scenografi, som matcher alle behov for en unik produktion
og publikumsoplevelse.

KONFERENCER
OG WORKSHOPS
I KPH VOLUME kan alle organisationer skabe konferencer og
workshops efter egne behov og
specifikationer. Der er plads til
store armbevægelser og tanker.
Så skal der tilrettelægges en
dag for egne medarbejdere eller
eksterne samarbejdspartnere i
autentiske og inspirerende rammer, er KPH VOLUME ideel til
formålet.
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KPH VOLUME udgør de perfekte rammer,
når der skal holdes fest af enhver slags.
Om det er firmafesten, det store bryllup
eller den årlige julefrokost, så har venuet
mulighed for at imødekomme alle behov
for en særlig og uforglemmelig aften.
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TEKNI
KALI
TETER
Inventar inkluderet i leje
• 130 klapstole
• 9 debatstole/konferencestole med armlæn
• 6 højborde
• 10 berliner bordebænkesæt
(heraf 20 bænke og 10 borde)
• 6 unisex toiletter
• 3 håndvaske
• 3 enkeltmandspissoirer
• 1 pissoir på 2,40 meter.
• Scene á 30 kvm2
• 18 lave hegn
• 30 meter højt hegn inklusiv fødder og klips
• 2 barmoduler á 5 m
• Garderobe med kapacitet på 400-500 personer
• 2 store industrikøleskabe

VOLUME sound
I anlægget er der 2 systemer, hvert system består af:
• 6 Funktion One Resolution 4 (3 vejs hornloaded top)
• 8 Funktion One F218 (hornloaded dobbelt 18” sub)
• 1 forstærkerskab (amprack) med én powersoft k20 (18KW)
og to k6 (7,2KW)
• Alle nødvendige kabler
Dette kan bruges samlet, hver for sig eller i kvadrofoni.
Leje af anlæg koster:
For 1 system (2 stacks / stereo): 4800 DKK. eks moms.
For 2 systemer (4 stacks / kvadrofoni): 8000 DKK. eks moms.
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Booking
Nete Bo +45 52 17 99 52
nbk@kph-volume.dk
Øvrige henvendelser
Simon Holmgaard +45 61 28 59 28
sh@kph-volume.dk
www.facebook.com/KPHvolume

