prireditveni

center
Mohorjeve celovec
10.-Oktober-Straße 25/1 i 9020 Klagenfurt/celovec

www.mohorjeva.at

prireditveni center

velika dvorana
velikost: 222 m²
kapaciteta: do 200 sedežev

Mala dvorana
velikost: 172 m² (13,40 m x 12,80 m)
kapaciteta: do 170 sedežev

primerni za:
◗ zborovanja in seminarje
◗ koncerte z odrom ali brez odra
◗ predavanja
◗ gledališke igre z odrom ali brez odra
◗ razstave in predstavitve
◗ raznovrstna slavja in praznovanja

prireditveni center

Seminarska prostora 1 in 2
velikost: 86 m² (13,40 m x 6,40 m)
kapaciteta: do 80 sedežev
primerna za:
◗ predavanja, zborovanja in seminarje
◗ seje, tiskovne konference
◗ tečaje in delavnice
◗ manjša slavja in praznovanja

Salon
velikost: 19,70 m² (6,40 m x 2,95 m)
kapaciteta: do 12 sedežev
primeren za: sestanke

Kapela
s sakralnimi umetninami valentina omana
velikost: 41 m²
kapaciteta: do 50 sedežev

Že 160 let je Mohorjeva, najstarejša samostojna ustanova koroških Slovencev, središče dvojezičnega
kulturnega življenja na Koroškem in kraj srečavanja in dialoga.
Z na novo oblikovanimi, velikodušno in sodobno opremljenimi prireditvenimi prostori daje Mohorjeva ustrezen
okvir za najrazličnejše potrebe in priložnosti.
vseeno, ali gre za gospodarsko podjetje, izobraževalno ustanovo, javno ustanovo ali kulturno društvo – kdor
išče privlačni, centralni prireditveni prostor z umetniško oblikovanim ambientom, najde pravilno mesto pri
Mohorjevi v središču celovca. na tri prostore deljiva prireditvena dvorana daje prostor za več kot 200 oseb.

Prireditveni center Mohorjeve

standardna oprema prostorov

◗ direktni dovoz z avtoceste

◗ gostinske storitve

◗ stoli v vrstah za gledališke predstave,
koncerte, predavanja ali
◗ mize in stoli za seje, delavnice, seminarje
◗ prenosni oder
◗ govorniški pult
◗ ozvočenje
◗ grafoskop (overhead)
◗ demotabla (ﬂip chart)

Gostinska ponudba

dodatna oprema proti doplačilu

Naša kuhinja ponuja po naročilu:

◗
◗
◗
◗
◗

◗ 10 minut pešpoti od železniške postaje v celovcu
◗ reprezentativna notranja oprema in sodobna
multimedijska tehnika
◗ klimatizirani prostori
◗ prostorna terasa na notranjem dvorišču za
prijetne sproščene odmore

◗ hladne in tople pijače
◗ hladne in tople bifeje
◗ prigrizke, peciva, sadje
◗ po naročilu

Mala dvorana
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Poldnevno 8. -12. h
ali 14.-18. h
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Kontakt:
Mohorjeva-Hermagoras
10.-Oktober-Straße 25/1
9020 Klagenfurt/Celovec
T: 0664 50 27 589 ali 0463 56 515 45
E: franc.opetnik@mohorjeva.at
www.mohorjeva.at

2,95

172 m2

celodnevno
9.-18. h

 /KTOBER 3TRAE

Seminarski prostor 1 ali 2
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ceNe

prenosni računalnik (laptop)
videobeamer
platno 4 m x 3 m
prenosni mikrofon
reﬂektorji
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Hauptbahnhof

