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Knap 50 daglige ﬂyforbindelser forbinder
de to landsdele og i slutningen af marts
2011 åbner KLM to daglige ﬂyforbindelser
mellem Aalborg Lufthavn og Amsterdam,
hvilket forbinder landsdelen med mere
end 200 destinationer på verdensplan.
Selvom provinsens konferencebyer kan
være sværere tilgængelige end hovedstaden, kan de mindre byer noget, som København ikke kan i samme grad. De kan
bl.a. skabe synlighed om begivenheden i
hele byen.
»Man kan skabe en anden følelse i en
mindre by, hvor gæsterne føler sig mere
mødt af lokalbefolkningen og handelslivet,
som måske byder gæsterne velkommen
med velkomststickers på facaderne og et
gearet personale,« siger Anja Hartung
Sfyrla, der også peger på provinsbyernes
mindre størrelse som en fordel, når der
skal netværkes og samles folk efter konferencen.

Utraditionelle konferencesteder
i København og provinsen
En konference skal ikke nødvendigvis afholdes i et traditionelt konferencecenter og
stadigt ﬂere arrangører efterspørger venues med kant, som kan give hele oplevelsen
en ekstra dimension. Både København og resten af landet har masser af alternative
konferencesteder.

Teatersalen i Den Gamle By i Aarhus.

Århus
Selvom Musikhuset har rigtig gode faciliteter, er
der masser af andre muligheder i Danmarks andenstørste by.
Få nostalgisk stemning til det faglige indhold i
Teatersalen i Den Gamle By. Eller omgiv dig
med smuk kunst for at fremme kreativiteten på
ARoS Århus Kunstmuseum.
Rustikke omgivelser i den gamle lys- og kraftstation Turbinehallen tilbyder ligeledes gode
konferencefaciliteter for op til 600 personer.

Tættere på det hele i provinsen
»Det er rigtig vigtigt at kunne dele viden
for mange konferencedeltagere, og derfor
vægter mange at mødes ude i byen om aftenen, når dagens program er slut. Det kan
være meget nemmere for dem at ﬁnde hinanden i de mindre byer, og ofte er der korte afstande mellem byliv, hotel og konferencecentre,« siger Anja Hartung Sfyrla.
Hun peger også på en anden væsentlig
årsag til provinsens fordel. Nemlig den såkaldte ”second tier” trend, som beror på, at
visse arrangører vælger den næststørste
eller tredjestørste by som trækplaster for
konferencen, da ukendte og uopdagede destinationer kan vække deltagernes nysgerrighed frem for en måske tidligere besøgt
hovedstad. Desuden er prisniveauet ofte
lavere i de mindre byer målt i forhold til
hovedstaden.

København
Hovedstaden har mere end Bella Center og det
nye Tivoli Congress and Convention Center at
bydepå. Masser af alternative muligheder popper op i landets største by.
Forestil dig Det kongelige Teater med vinrøde
tunge gardiner, guldornamenter og orkestergrav
som kulisse for din konference. Og Operaen
med den smukke udsigt mod Amalienborg og
den ﬂotte arkitektur både ude og inde. Det kan
sagtens lade sig gøre. Eller hvad med at få ny
viden og indsigt i Øksnehallen på Vesterbro, i
den kuppelformede Cirkusbygning tæt på
Tivoli eller et møde i designmæssige og kreative omgivelser hos Dansk Design Center.
Det kongelige Teater i København.

Silkeborg Papirfabrik.

Silkeborg
Midtjylland kan også være med,
når det kommer til kreative konferencefaciliteter. Her er det bl.a.
muligt at tilbringe konferencedagene i den gamle Silkeborg Papirfabrik, der sammen med virksomheder, galleri og kulturinstitutioner også er ﬂyttet ind
på fabriksområdet. Konferencefaciliteterne styres af Hotel
Radisson Blu.

Odense
Midt på Fyn og midt i Danmark er der bl.a. mulighed for at afholde konferencer i billedhuggeren Jens Galschiøts galleri – ganske enkelt kaldet
Galleri Galschiøt. I det 400 kvm. store kunstgalleri er der plads til 170
konferencedeltagere, og stedet rummer ligeledes adskillige mindre
grupperum og en ﬁn skulpturpark udenfor, for de, der gerne tilbringer
pauserne i det grønne. Det er også en mulighed at afholde arrangementer på Syddansk Universitet, der ligger centralt i Odense, og de historieinteresserede kunne sikkert få glæde af at lære nyt på Danmarks Jernbanemuseum, som også tilbyder konferencefaciliteter.

Aalborg
Nok har Aalborg et af landets bedste kongrescentre i form af Aalborg Kongres og Kultur
Center, men den nordjyske by har meget andet at byde på.
Den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon har udover det ikoniske operahus i Sydney også bragt
et vartegn til sin hjemby Aalborg i form af Utzon Centret på havnen. Utzon Centret tilbyder
konferencefaciliteter midt i byen, 10 min fra lufthavnen i et
bemærkelsesværdigt byggeri i
særlig Utzonsk stil.
Det gamle nordjyske kraftværk
Nordkraft er omdannet til kulturhus og giver med sine to
koncertsale god mulighed for
afholdelse af konferencer, da
salene har en kapacitet til henholdsvis 700 og knap 1.200
gæster. På Nordkraft ﬁndes
desuden både biograf, restauranter og idrætsfaciliteter.
Utzon Centret i Aalborg.
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