
Hold dit 
arrangement 
på toppen af 
Fyns største 
spillested!

Eksklusive arrangementer, julefrokost, kick off og 
konference, VIP arrangementer og meget mere.



Et unikt lokale fyldt med atmosfære og historie.

Det gamle tørreloft, under tagkonstruktionen
på Musikhuset Posten, har gennemgået en omfattende 
renovering med respekt for bygningens klassiske arkitektur 
og konstruktion.

Vi er stolte over at kunne åbne dørene til et lokale, 
indrammet af synlige spær, sort trægulv og med loft til kip.

Vi vil gerne invitere Jeres virksomhed eller forening 
indenfor til eksklusive arrangementer, hvor rammerne er 
skabt, men hvor indholdet fastsættes ud fra Jeres ønsker 
og behov.

Hvad enten der er tale om firma- eller 
foreningsarrangementer, julefrokoster, kick off 
arrangementer eller konferencer, er vores Lounge en unikt 
og anderledes mulighed med et højt serviceniveau og stor 
fleksibilitet.

Med et spækket koncertprogram nede i salen, vil der i langt 
de fleste tilfælde være mulighed for at slutte arrangementet 
af med en god liveoplevelse i en af landets bedste 
koncertsale for rytmisk musik.

Vores Lounge er indrettet med plads til 70 spisende gæster 
og indeholder endvidere en velassorteret bar, en mindre 
scene til livemusik og underholdning samt komplet AV 
udstyr.

Alle arrangementer inkluderer en vært samt yderligere 
personale efter behov.

Vi imødekommer naturligvis særlige ønsker til catering 
og drikkevarer, ligesom vores erfarne personale altid er 
behjælpelige med sparring, lige fra opdækning til eventuel 
underholdning.

Den tætte dialog er grundstenen til et vellykket 
arrangement, så kontakt os uforpligtende og hør nærmere.

Velkommen, velbekomme og god fornøjelse.

Albani Rock Lounge

Velkommen til 
Albani Rock Lounge!

WWW.ROCKLOUNGEN.DK



Scene til livemusik og 
underholdning

Alt i AV udstyr, lyd og lys 70 spisende gæster

Velassorteret bar Højt serviceniveau Stor fleksibilitet



Møde og konference, kursus eller seminar i anderledes og 
kreative omgivelser.

Albani Rock Lounge rummer med sin arkitektur, kultur 
og historie i kombination med vores spillested, nogle 
enestående muligheder for at tilrettelægge gode møder og 
unikke oplevelser for såvel ledelse, medarbejdere og kunder 
i Jeres virksomhed.

Dagsarrangementer i tidsrummet 8.00 – 16.00

Lokaleleje: kr. 2.500,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. Standard AV Udstyr og vært.

Dagsarrangementer

WWW.ROCKLOUNGEN.DK



Morgenmad:

Morgenbuffet bestående af:
Rundstykker, smør, ost, peberfrugt, marmelade.
Frisk Frugt

 
Kaffe og te ad libitum
Isvand ad libitum

kr. 89,00

Frokost:

Sandwich buffet bestående af:
Tre slags brød med varianter af pålæg og salater.
Eftermiddagskage

Kaffe og Te ad libitum
Isvand ad libitum

kr. 109,00

All-day:

Morgenbuffet bestående af:
Rundstykker, smør, ost, peberfrugt, marmelade.
Frisk Frugt
Sandwich buffet bestående af:
Forskellige slags brød med varianter af pålæg og salater.
Hjemmebagt kage

Kaffe og te ad libitum
Isvand ad libitum

kr. 149,00

Alle priser er ekskl. moms og lokaleleje

Forplejning (tilkøb):

MUSIKHUSET POSTEN -  ØSTRE STATIONSVEJ 35 5000 ODENSE C - TLF: 63112724 - INFO@POSTENLIVE.DK



Julefrokost, firmafest, VIP-arrangement, temaaften og 
meget mere.

Aftenarrangementer fra kl. 17.00 - 22.00

Lokaleleje: kr. 3.500,00

Prisen er inkl. vært og serveringspersonale.

Stemningsmusik i forbindelse med aftenarrangementer:
 
Lounge DJ     3.500,-
Dinnermusiker, pianist eller guitarist  4.000,-
Dinner duo     6.500,-
Akustiske trioer fra    8.000,-

Alle priser er ekskl. moms.

Vi har i samarbejde med vores faste leverandør, Kai Thor 
Catering, skabt fire forskellige menuforslag der spænder 
bredt. Har i særlige ønsker til mad og drikke, opdækning og 
pynt, imødekommer vi naturligvis dette.

Ønsker I at benytte en ekstern leverandør, tager vi et
kuvertbidrag på kr. 50,00 pr. kuvert.

Aftenarrangementer
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Ring Of Fire

Hjemmebagt  burgerbolle, to saftige, røgede bøffer, friske 
grøntsager og komplimenterende dressing. Naturligvis 
akkompagneret af nachos med dyppelse, som fuldender 
oplevelsen. Alt i alt en dynamisk sammensætning som er en 
verdensturne værdig.

kr. 129,00

Foxy Lady

Menuen er et kor af forskellige smagsoplevelser, anrettet 
i indbydende glas. Hvert glas indeholder en lille ’ret’ som 
spænder fra forretter - over hovedretter - til desserter. Alt 
i alt en detaljeret komposition, som mætter både øje og 
mund.

kr. 219,00

Stairway To Heaven

Introen til det klassiske bagkatalog er en let forret, anrettet 
på tallerken. Efterfølgende bydes der op til buffet, typisk 
bestående af en saftig steg, tilpasset tilbehør, sprød salat 
og brød, bagt på økologisk mel, fra egen bager. Sidste 
nummer er en tallerkenanrettet dessert, som runder showet 
af med søde undertoner.

kr. 299,00

Bohemian Rhapsody

Publikumsfavoritten er en symfoni af de lækreste 
specialiteter og råvarer, anrettet på flotte Tapas-fliser. På 
Tapas-fliserne serveres udvalgte udskæringer fra Europa, 
lækre oste, frisk tilberedt fisk og tilhørende grønt. Hertil 
hjemmebagt brød, bagt på økologisk mel, fra egen bager.

Kr. 309,00

Alle priser er ekskl. moms og lokaleleje

Forplejning (tilkøb):

MUSIKHUSET POSTEN -  ØSTRE STATIONSVEJ 35 5000 ODENSE C - TLF: 63112724 - INFO@POSTENLIVE.DK





   Fede rustikke lokaler, som 
indbyder til nytænking både i måden at afvikle mø-
der på men også til at komme i ”tænk ud af boksen” 
mode. 
Gode faciliteter – projektor, lyde etc.

Lone Andersen, Innovation Manager KIMS

Se flere referencer på www.rockloungen.dk

”
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   POSTENs nye Rock Lounge var den helt 
rigtige ramme for vores musik- og kundearrange-
ment under HCA Festivals i uge 34. Det var et af de 
arrangementer, hvor alt gik op i en højere enhed og 
blev den fuldendte oplevelse, som vi havde sat næ-
sen op efter. Tak for godt samarbejde!

Merete Vangsøe Simonsen, Focus Advokater P/S

Se flere referencer på www.rockloungen.dk

”
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Se flere referencer på www.rockloungen.dk

Morten Østlund 
morten@postenlive.dk 

Tlf. 63112724

Rasmus Gjerløff 
rasmus@postenlive.dk 

Tlf. 30152098

Tina Brandt 
tina@postenlive.dk 

Tlf. 63112722

Kontakt

Kontakt en af vores medarbejdere og 
hør hvad vi kan gøre for dig.

Albani Rock Lounge v. Musikhuset Posten
Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C.  

Tlf. 70136020, mail@postenlive.dk
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Eksklusive arrangementer, julefrokost, 
kick off og konference, VIP arrange-
menter og meget mere.
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