
HISTORISKE 
RAMMER 
 om dit næste arrangement



HVOR HISTORIE OG
FREMTID MØDES
Den smukke gamle maltfabrik – nu levende kultursted 

i hjertet af Ebeltoft – tilbyder lokaler fra 20 kvm til 200 

kvm med vidt forskellige udtryk og med plads til lige 

fra 6 til 200 gæster. Du kan leje lokalerne til et utal af 

formål, herunder:

ERHVERV

møder · konferencer . workshops · kurser 

receptioner · produktlanceringer · minimesser

fotoshoot location · indendørs torvemarkeder

smagninger

KULTUR 

intimkoncerter · lokale og internationale kunstnere 

musikfestivaller · musikvideoer · performances

foredrag · foreningsarbejde · holdundervisning

læsekredse · bogmesser · kunstudstillinger

PRIVAT

bryllupper · bryllupsreceptioner · de runde fødselsdage



ET STORSLÅET LOKALE

Hvor industrihistorie møder design og fabelagtig udsigt over Ebeltoft Vig.

Vi kalder det Danmarks smukkeste mødelokale, men Under Skorstenen er meget 
mere end det. Toppen af den store maltkølle, lige under Maltfabrikkens ikoniske 
skorsten, er også rammen for den intime bryllupsreception, den håndholdte mini- 
koncert, foredrag og photoshoots, workshops og kurser, smagninger, læsekredse, 
herrefrokosten og den runde fødselsdag. 

KAPACITET OG FACILITETER
60 kvm · stort mødebord 12 · gruppeopstilling 24 · stående 30
Lærred og trådløs projektor, whiteboard og flipover
Mulighed for kamera til digitale møder. Hurtig WIFI.

UNDER SKORSTENEN
DANMARKS SMUKKESTE MØDELOKALE

BOOKING
På maltfabrikken.dk kan du se alle vores 
udlejningslokaler og sende en anmodning på 
konkrete lokaler og datoer. 
 
Du kan også kontakte 
udlejning@maltfabrikken.dk · tel 42 42 30 35.

LOKALELEJE 
En hel dag - over 4 timer  4.875,-
En halv dag - under 4 timer  3.125,-

Kamera til digitale møder 750,-

Priserne er incl. moms.



ET RÅT, STEMNINGSFYLDT LOKALE ...

 ... lige midt i bryggeriet blandt ståltanke og malteriets spirekamre. 

I kælderen i det gamle maltlager ligger Maltfabrikkens bryggeri, malteri og Brew-
pub - den utraditionelle og perfekte ramme om mange typer af arrangementer. 
Det uformelle møde, fødselsdagsfrokosten, bryllupsreceptionen, lanceringen af det 
nye album, produkt eller design, og mange andre begivenheder vil få et skud ekstra 
magi i den helt særlige atmosfære i Brewpub.

KAPACITET OG FACILITETER
47 kvm · 35 personer siddende
Projektor og lærred, whiteboard/flip over, mulighed for leje af kamera til digitale 
møder samt mulighed for bemandet fadølsbar. Hurtig WIFI.

BREWPUB
BRYGGERI . MALTERI . BAR

BOOKING
På maltfabrikken.dk kan du se alle vores 
udlejningslokaler og sende en anmodning på 
konkrete lokaler og datoer. 
 
Du kan også kontakte 
udlejning@maltfabrikken.dk · tel 42 42 30 35.

LOKALELEJE 
En hel dag - over 4 timer 3.625,-
En halv dag - under 4 timer  2.375,-
Kamera til digitale møder 750,-
Priserne er incl. moms.
Bemanding af fadølsbar - efter aftale
Offentlige arrangementer - efter aftale

BRYGGERI



RÅ, RUMMELIG OG ALSIDIG ...

...  i åben forbindelse med Maltfabrikkens velkomstområde

Støbesalen er et flot og fleksibelt rum lige i hjertet af Maltfabrikken med højt 
til loftet og udsyn til både nord og syd. I åben forbindelse med Velkomsten, 
hovedbygningens ankomstområde, og i delvis åben forbindelse med BMA - 
Bibliotek, Museum og Arkiv, minder støbesalens funktion lidt om et torv. Og 
ligesom torvet er Støbesalen et oplagt samlingssted.

Støbesalen kan skifte karakter hver måned, uge eller dag, alt efter udstillinger 
og aktiviteter. Bogmesser, vinsmagning, udstilling, litteratur-lounge, festivaller, 
forskellige performances, receptioner, lanceringer, markeder, mini-messer, 
åbne workshops, samtalesaloner, foredrag og intimkoncerter er alle oplagte 
her. Hertil er lokalet en eftertragtet photo shoot location.

KAPACITET OG FACILITETER
155 kvm · 80 personer stående · 50 personer siddende på klapstole
Trådløs projektor og lærred samt mulighed for flipover/whiteboard 
Lydanlæg med mikrofon eller headset kan lejes. Hurtig WIFI.

STØBESALEN
BYENS INDENDØRS KULTURTORV

BOOKING
På maltfabrikken.dk kan du se alle vores 
udlejningslokaler og sende en anmodning på 
konkrete lokaler og datoer.  

Du kan også kontakte 
udlejning@maltfabrikken.dk · tel 42 42 30 35.

LOKALELEJE
En hel dag - over 4 timer  7.500,-
En halv dag - under 4 timer  5.000,-
Kamera til digitale møder 750,-
Mikrofon og 450 W højttaler 500,-
Priserne er incl. moms.
Offentlige arrangementer - pris efter aftale.



RART, CENTRALT OG LYST ...

Små møder fortjener også gode rammer. I Maltfabrikkens lille mødelokale i 
stueplan har I arbejdsro samtidig med, at I er tæt på det hele.
Lokalet er udstyret med et tekøkken med kaffemaskine, elkedel og mikroovn, 
så har I mulighed for selv at sørge for forplejningen. 

KAPACITET OG FACILITETER
20 kvm . 6 personer
Kaffemaskine, elkedel, mikroovn og køleskab. Service og bestik.
Mulighed for flipover/whiteboard og projektor samt leje af kamera til digitale 
møder. Hurtig WIFI.

STUEPLAN
NÆSTEN LIGE SOM DERHJEMME

LOKALEBOOKING
På maltfabrikken.dk kan du se alle vores 
udlejningslokaler og sende en anmodning på 
konkrete lokaler og datoer.  

Du kan også kontakte 
udlejning@maltfabrikken.dk · tel 42 42 30 35.

LOKALELEJE
En hel dag - over 4 timer  1.500,-
En halv dag - under 4 timer  1.125,-
Kamera til digitale møder 750,-
Priserne er incl. moms.

Offentlige arrangementer – pris efter aftale.



FRA SNEDKERI TIL MØDESTED

Lidt tilbagetrukket fra Maltfabrikkens hovedbygning, men stadig ganske tæt 
på, ligger Snedkeriet med indgang fra Skindergade. Det gamle værksted har 
haft mange forskellige funktioner, som man stadig kan ane i det rå og højloft-
ede rum med det gode lysindfald. Med sit store åbne rum, sin fleksible in-
dretning og det rummelige repos på første sal er Snedkeriet perfekt til møder, 
workshops, yoga, dans, babyrytmik - ja, hvad som helst en ildsjæl kan finde 
på.

Lokalet er udstyret med sammenklappelige borde og klapstole, så rummet 
hurtigt kan ryddes og stilles op til det ønskede formål.

KAPACITET OG FACILITETER
60 kvm . 50 personer

Tekøkken med kaffemaskine, elkedel, køleskab og opvaskemaskine, service 
og bestik. Herudover stort bord til buffetservering. 
4 toiletter samt pusleplads.

Lærred, projektor, whiteboard og flipover. Mulighed for kamera til digitale 
møder. Hurtig WIFI.

SNEDKERIET
HVOR DE GODE IDEER BLIVER TIL VIRKELIGHED

BOOKING
På maltfabrikken.dk kan du se alle vores 
udlejningslokaler og sende en anmodning på 
konkrete lokaler og datoer. 
 
Du kan også kontakte 
udlejning@maltfabrikken.dk · tel 42 42 30 35.

LOKALELEJE
En hel dag - over 4 timer  4.250,-
En halv dag - under 4 timer  2.750,-
Kamera til digitale møder 750,-

Priserne er incl. moms
Offentlige arrangementer – pris efter aftale.



VELKOMMEN TIL
MALTFABRIKKEN
Maltfabrikken ligger i hjertet af Ebeltoft - lige mellem gågaden og kystsiden - med adressen:
Maltvej 8 · 8400 Ebeltoft

P1 – Skindergade 2-4 
Tættest på fabrikken findes p-pladsen på Skindergade 2-4. Den ligger i forlængelse af Maltvej ved 
adressen Skindergade 2-4. Der er 2 timers parkering, så husk at stille P-skiven. 

P2 – Foran Rampen/Maltfabrikken 
Lige foran Maltfabrikkens skatepark, mellem Aldi og Flügger Farvehandel på Ndr. Strandvej 4, 
findes en håndfuld p-pladser. Du kan gå direkte op ad den grønne skråning op til fabrikken herfra. 
Ingen tidsbegræsning. Bemærk, at der er afmærkede båse, og parker venligst kun dér, så beboerne i 
gården længere oppe kan komme igennem med deres biler!

P3 – Ndr. Strandvej 3
Der er mange P-pladser langs vandet på Nordre Strandvej og S.A. Jensens Vej, og det er som regel 
her, det er lettest at finde en plads, hvis du kommer i turistsæsonen. Den, der er tættest på, ligger 
ved hotel Langhoff & Juul, Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft. Her er ingen tidsbegræsning. 

P4 P – Ved Fregatten Jylland
Kommer du i turistsæsonen kan det være nødvendigt at holde nede på de mange p-pladser foran 
Fregatten Jylland. Der er fri parkering her. 

Renoveringen af Maltfabrikken har haft fokus på tilgængelighed for kørestolsbrugere og svagt-
gående. Her er elevatorer, ramper både ude og inde, tilgængelighedsbånd i uderum, lifte hvor det er 
nødvendigt samt handicaptoiletter i næsten alle bygninger.

EL-BIL
Ved Føtex på Nørre Alle 15, tæt på fabrikken, kan du få ladet dit batteri op til hjemturen. 
Kræver Clever kortet.


