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Om Fonden FABRIKKEN
for Kunst og Design
I det tidligere centralvaskeri på Sundholm findes et af 
Danmarks største værkstedsfællesskaber; FABRIKKEN 
for Kunst og Design. Den historiske industribygning fra 
1938 er tegnet af Københavns daværende stadsarkitekt, 
Poul Holsøe. FABRIKKEN er i dag et inspirerende 
produktionshus for kunst og design, som rummer et 
bredt spektrum af kunstneriske praksisser og ekspertiser. 
Her udgør 50 værksteder, fordelt på to etager og den 
1.000 kvadratmeter store hal, den daglige arbejdsplads 
for mere end 60 professionelle billedkunstnere, designere 
og kunsthåndværkere. 

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er en non-
profit organisation hvis formål, ud over at tilvejebringe 
værkstedsfaciliteter, er at bidrage til udviklings- og 
inspirationsmuligheder for kunstnere og designere, 
samt at realisere kunstneriske og kulturelle projekter, 
der øger kunstneres muligheder for dialog med et større 
publikum.

Det industrielle og inspirerende miljø giver FABRIKKENs 
hal en helt særlig atmosfære, som er ideel til afholdelse 
af events og arrangementer i rå omgivelser. 



Charmerende lokation til
events & arrangementer
FABRIKKENs rustikke hal har dannet rammen 
om modeshows, udstillinger, opvisninger, messer, 
prisoverrækkelser, julefrokoster med mere. I 
hallen strømmer lyset ind gennem en særpræget 
shedtagskonstruktion fra 10 meters højde. Her er højt 
til loftet, lyst og god plads til at skabe skræddersyede 
events i de industrielle omgivelser. 

I den 1000 kvadratmeter store hal står otte mobile 
skillevægge (L: 3,85 x H: 3,68 x B: 0,64 m), som gør 
ruminddelingen fleksibel og justerbar efter dine ønsker. 
Det gør FABRIKKEN til et ideelt sted for både større 
og mindre arrangementer og du kan leje det antal 
kvadratmeter, der passer til din produktion. 
Hallen er brandgodkendt til arrangementer for op til 
500 personer.

Foto: Renoverprisen 2021



Rå rammer til fotoshoots
og filmoptagelser
De industrielle omgivelser, der er malet Sundholms-blå, 
danner også den perfekte ramme for fotoshoots og 
filmoptagelser med en rå, kreativ og urban atmosfære. 
Det fleksible rum har tidligere dannet kulisse for 
modeserier, lookbooks, musikvideoer, portrætvideoer og 
TV.

Vi tilbyder blandt andet dagspakker med adgang til hele 
hallen specifikt til film- og fotoshoots, og kan desuden 
skræddersy rummet efter dine ønsker ved hjælp af 
hallens otte mobile vægge. Det er ligeledes muligt at 
tilkøbe brug af et tilstødende lokale til backstage og 
omklædning på ca. 40 kvadratmeter.





Alt_Cph 2018. Foto: David Stjernholm Cecilie Bahnsen SS19 show

Åbent Hus 2013Mark Kenly Domino Tan SS21 show



Praktisk information om
hal og faciliteter

• 1000 m2 søjlefri hal med ovenlysvinduer og råt 
betongulv (L: 35,8 x B: 29,8 m)

• Otte mobile skillevægge (L: 3,85 x B: 0,64 m x H: 3,68)

• Strøm i hallen: 
1 x 400V 16A.
3 x 400V 32A. 50Hz.
1 x Fast tavle med CEE stik 63A.
Der afregnes separat for strømforbrug.

• Direkte adgang til seks toiletter fra hallen. Herudover 
forefindes yderligere to toiletter i stueplan samt tre på 1. 
sal.

• Der er adgang til vand i hallen.

• Adgang til hallen via rulleport på bygningens bagside 
(B: 3,58 x H: 2,91 cm), hvor man kan bakke op til med en 
mindre lastbil.

• Mulighed for anvendelse af anretterkøkken med vask 
og et almindeligt komfur, beliggende på 1. sal. Der er 
elevator fra hallen til 1. sal.

• Adgang til WiFi. OBS: ikke egnet til større 
internetkrævende produktioner. 

• Der er ingen varme i hallen. Det anbefales, at 
arrangøren lejer et eksternt opstillet oliefyr med 
varmepumpe ved behov for opvarmning.

• Ved behov for AV-udstyr, scene, borde, stole, 
bar, service og lignende, bedes arrangøren selv 
medbringe dette. FABRIKKEN har et mindre udvalg 
af arbejdsborde samt plastik-klapstole (ca. 30 
stk.), som kan stilles til rådighed.

• FABRIKKEN tilbyder ingen catering-løsninger  
– arrangøren står selv for al eventuel catering og 
indkøb af drikkevarer.

Services

• Hallen leveres ryddet og rengjort, inkl. rengjorte 
toiletter.

• Vægge opstilles efter ønske.

• Ved fuld booking af hallen medfølger et 
tilstødende backstage lokale på ca. 40 
kvadratmeter.

• Slutrengøring kan tilkøbes.
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Find FABRIKKEN

FABRIKKEN ligger på Sundholm på Amager 
blot 3 km fra Rådhuspladsen. Der er 
offentlig transport med gåafstand til både 
DR-Byen og Amagerbro Metrostation samt 
buslinje 5A på Amagerbrogade. Desuden 
kører buslinjerne 33 og 77 næsten til døren. 

Der er enkelte gratis parkeringspladser på 
Sundholmsvej, mens der findes et større 
område med betalingsparkeringspladser 
lige bag bygningen på Amagerfælledvej.
 

 Adresse

FABRIKKEN For Kunst og Design
Sundholmsvej 46
2300 København S

Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende tilbud 
via kontaktformularen på ffkd.dk under 
menu-punktet Lej FABRIKKEN.

http://www.ffkd.dk/portfolio/events-booking

