LOKALE HAVES
- LEGEKAMMERAT
SØGES
ERHVERVSLOKALE
UDLEJES PÅ
MALTFABRIKKEN
I EBELTOFT
Næsten hele Maltfabrikken er lejet ud. Her er spillested, spisehus,
bryggeri med eget malteri, kunstnerresidens, ungdomskulturhus,
arbejdsfællesskab, værksted, designshop og snart det nye
kombinerede bibliotek, museum og arkiv
Men vi er heldige at kunne tilbyde endnu en plads i fællesskabet, så
vi leder efter den helt rigtige samarbejdspartner.

OM MALTFABRIKKEN
Gennem de seneste 12 år har ildsjæle arbejdet på at forvandle Ebeltofts
historiske maltfabrik til et kulturelt,
kunstnerisk og erhvervsrettet mødested. En transformation med et budget
på 165 mio. kr. har omdannet ca. 5.000
m2 fabrik og udviklet ca. 10.000 m2
byrum, og nu står Maltfabrikken klar til
at tilbyde aktiviteter, tilbud og oplevelser for områdets beboere og gæster.

Det store nye samlingssted for kultur
og kreative erhverv i Syddjurs Kommune står overfor sin åbningssæson, og
er netop nu på udkig efter de helt rigtige lejere til de sidste ledige lejemål i
den gennemrenoverede fabrik. Der
er tale om attraktive lokaler i et på én
gang historisk og moderne miljø, hvor
kunst, kultur og erhverv skal løfte hinanden i et nyt, kreativt fællesskab.

OM LEJEMÅLET
Fra det 38 m2 store lokale i
bygningen Villa Lundberg er
der havudsigt og direkte adgang til Maltgården. Det lyse og
venlige lokale har indbydende
glasfacade med nem adgang
for gæster. Lejer har adgang
til toilet og køkken, og kan på
linje med Maltfabrikkens øvrige
aktører benytte stedets fællesfaciliteter.
Til det attraktive lokale søger
Maltfabrikken en lejer, der har
lyst til at deltage, bidrage, spille
sammen og drømme med i det
store Maltfabrik-fællesskab.
Indholdet i lejemålet skal være
publikumsrettet, levende og
interessant for både aktører og
gæster:

”Vi glæder os til at maltfamilien
bliver fuldtallig, og søger intet
mindre end det perfekte match.
Det kan være et projekt eller en
virksomhed, der arbejder med
formidling, design, eller natur
– en outdoor-aktør, en cykeludlejning, en gallerist, en keramiker, et oplevelseskoncept,
vintage og vinyler, tatovør eller
noget helt syvende. Men først
og fremmest skal det være noget, vores gæster har lyst til at
deltage i og med mennesker
bag, som deler Maltfabrikkens
værdier og visioner.”
- Dagmar Brendstrup,
bestyrelsesformand

FAKTA
lokalet
Erhvervslokale i Villa Lundberg
Areal: 38 m2
Leje: 5.000 kr./md + forbrug
Overtagelse: Snarest
Henvendelse: info@maltfabrikken.dk
Fremvisning
Onsdag den 3. juni kl. 10-12 og 16-18
er der fremvisning af erhvervslokalet. I
samme tidsrum vil der være mulighed
for at se Maltfabrikkens X-rum til korttidsleje. Tilmelding til fremvisningen
sendes til info@maltfabrikken.dk. Flere
detaljer vedrørende lejemålene kan ses
på Maltfabrikkens hjemmeside.

