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 Bli vår gäst!
Du känner till Malmö Opera som ett operahus i 
världsklass. Men visste du, att när huset inte är 
upptaget av föreställning eller repetition kan du 
iscensätta dina event i våra unika lokaler? 

Malmö Opera erbjuder en magnifik mötesplats 
med centralt läge och utmärkta kommunikatio-
ner. Den ikoniska byggnaden signerad Sigurd 
Lewerentz, Erik Lallerstedt och David Helldén 
invigdes 1944 och är ett av den funktionalis-
tiska arkitekturens mästerverk. En exceptio-
nell arena med flexibla lokaler för alla typer av 
företags event, publika arrangemang och privata 
sammankomster. 

Med förstklassig gastronomi och eventservice 
skrädarsyr vi oförglömliga små och stora arrang-
emang. Husets föreställningar, konstnärliga verk-
samhet, scenteknik och guidade turer kan om du 
önskar bli en del av ditt event. 

»Upptäck våra inspirerande
  lokaler och de många spännande 

möjligheter vi erbjuder.« 



PASSAR FÖR
Mingelarrangemang, PR-event, mässor, 
prisceremonier, konserter, fester, stora frukostar, 
luncher eller middagar, produktlanseringar, mässor, 
utställningar, modevisningar 

KAPACITET
MINGEL  1 500
SITTANDE GÄSTER  400

Foajén 
Foajén är ett utmärkt exempel på funkisstilen 
med breda marmor  trappor, magnifika ljuskronor 
och vackra fönster med en stor slagen utsikt ut 
mot piazzan och Malmö stad.

Foajén är en flexibel lokal i två plan med scen, 
dansgolv, bemannad garderob, fyra barer, res-
taurang och en stor maffig utomhusbalkong. 
Foajén erbjuder fantastiska möjligheter både 
dag- och kvällstid och kan beroende på eventets 
utformning och sällskapets storlek nyttjas i sin 
helhet eller i mindre avgränsade ytor.



Opera-
grillen
Operagrillen är en modern, vacker och avslapp-
nad mötesplats och restaurang. En välkomnan-
de, elegant och intim miljö vars medarbetare 
står redo att överträffa alla dina gastronomiska 
önskemål. 

Lokalen har två ingångar från piazzan och direkt 
anslutning till Operans foajé. Den erbjuder flex-
ibla möbleringsmöjligheter, en stor bar med full-
ständigt sortiment, AV-utrustning, egen garde-
rob och dansgolv.

PASSAR FÖR
Frukost, lunch, middag, mingelarrangemang, af-
terwork, presentationer, produktlanseringar, mat- 
och dryckesprovningar, PR-event, fester, intima 
konserter och inspelningar 

KAPACITET
MINGEL  150
SITTANDE GÄSTER  120



Uteservering 
& takterass
Under sommarmånaderna kan vi dag- och 
kvällstid erbjuda evenemang på vår vackra ute-
servering med egen bar på piazzan samt på tak-
terrassen ovanför restaurang Opera grillen. Båda 
har direkt anslutning till foajén och restaurangen 
samt utsikt mot den grönskande Magistratspar-
ken och Tragosfontänen. Från takterassen har 
du även utsikt mot Teaterparken.

UTESERVERINGEN PASSAR FÖR
Frukost, lunch, middag eller after work al fresco  

KAPACITET
MINGEL  150
SITTANDE GÄSTER  120

TAKTERASSEN PASSAR FÖR
Mingelarrangemang, inspelning av konserter, 
produkt lanseringar, frukost, after work  

KAPACITET
MINGEL  100—150





PASSAR FÖR
Workshopar, presentationer, seminarier, konferen-
ser, produktlanseringar, PR-event, konserter och 
inspelningar 

KAPACITET
MINGEL  250
SITTANDE GÄSTER  250

Bengt 
Hall-
salen
Bengt Hall-salen är Operans orkestersal och 
Malmö Operaorkesters repetitionssal. Den 
helt unika, inspirerande och generösa lokalen 
med en golvyta på 272 kvm, och mycket högt i 
tak, invigdes 2016.
 
Orkestersalen har en separat ingång från Teater-
parken och en egen foajé med möjlighet till lättare 
förtäring. Lokalen erbjuder flexibla möblerings-
möjligheter, modern ljud- och presentationstek-
nik liksom professionella inspelningsmöjligheter.



PASSAR FÖR
Galor, konferenser, jubileumsarrangemang, föreläs-
ningar, föreställningar, konserter, shower, live-pod-
dar, inspelningar 

KAPACITET
MINGEL  -
SITTANDE GÄSTER  400—1 500

Storan
Storan, med en av Europas största scener, är en 
pampig lokal med förstklassig ljus- och ljudtek-
nik. Salongen är utformad i funktionalismens 
tidsanda för att publiken — oavsett placering — 
ska få en optimal upplevelse.

Scenen är 600 kvm och har en stor vridscen. 
Scenöppningen är 7 m hög och 21 m bred. 7 
robotkameror möjliggör även digitala lösningar. 

Med hjälp av skjutväggar kan salongen varieras i 
ett antal olika storlekar. Totalt finns 12—14 in- 
och utgångar för publik. 



Verkstan
Verkstan är Malmö Operas mindre scen, en 
black box på 200 kvm renoverad 2015. Sittande 
publik kan placeras på en mängd olika sätt, bl a 
på gradänger eller i café-möblering.
 
Lokalen är utrustad med modern ljud- och ljus-
teknik samt 3 robotkameror för digitala arr-
angemang. Verkstan har en egen ingång från 
operahusets baksida. I foajén finns en bar och 
möjlighet till lättare förtäring. 

PASSAR FÖR
Workshopar, presentationer, seminarier, 
föreställningar, konserter och inspelningar 

KAPACITET
MINGEL  60 (i foajén)
SITTANDE GÄSTER  112



Möt vår 
arrangemangs-
avdelning
Malmö Operas arrangemangsavdelning levere-
rar förstklassig gastronomi och gör ditt event 
till en minnesvärd helhetsupplevelse. Vi har 
bred erfaren het av alla typer av små och stora 
mat- och dryckesarrangemang och skräddarsyr, 
i nära samarbete med våra kunder, kreativa och 
inspirerande koncept. 

På Malmö Opera kan du alltid äta gott, med 
gott samvete. I vårt KRAV-märkta kök hittar 
du mestadels ekologiskt och närodlat och vi 
arbetar med hållbarhet i alla led. Foajéserve-
ringen och Operagrillen har ett stort urval av 
ekologiska drycker och de flesta av våra menyer 
går att få vegetariska och veganska. 

Ian Jones 
Köksmästare
I Malmö Operas kök leder jag mitt team till att 
skapa varierande rätter för att tillfredsställa alla 
våra gäster.

MATFILOSOFI 
»Vällagat, smakrikt och hållbart!«

 

Åsa Hansen
Arrangemangschef 

Hos oss behöver man inte stå på scen för att bli 
sedd. Låt vår personal som möter dig i foajén 
och i restaurangen se till att ditt besök blir en 
upplevelse för alla sinnen. 

SERVICEFILOSOFI
»Tillsammans skapar vi 

minnen för livet.«



KANTINEN

MALMÖ OPERA
Hela huset är ca 20 000 kvm stort



Hitta hit
Malmö Opera ligger i centrala Malmö på Östra 
Rönneholmsvägen 20.

Alla lokaler är rullstolsanpassade med ramp 
eller rullstolshiss.

TÅGSTATION
Malmö Triangeln, 400 m

BUSS
Hållplats Malmö Triangeln, 400 m
Hållplats Malmö Opera, 50 m

CYKEL
Cykelställ bredvid Operagrillen
Malmö by bike-station vid Malmö IP, 75 m

BIL 
Parkering bakom Malmö Opera
Gatuparkering i kvarteret
P-hus Triangeln, 400 m 
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MALMOOPERA.SE

Vill du veta mer om våra lokaler och event eller 
komma förbi på ett besök? Vi berättar gärna 
mer om era möjligheter i vårt unika hus.

Kontakta oss gärna!

Helena Johansson Strässle, B2B sales & event
foretag@malmoopera.se           040-20 85 70

Besöksadress                              Postadress  
Ö Rönneholmsv 20  Box 17520, 200 10 Malmö


