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Leverandørens beskrivelse  

Den Sorte Diamant tilbyder moderne møde- 

og konferencefaciliteter på Slotsholmen ved 

Københavns Kanal. Som møde- og konfe-

rencegæst vil du opleve et utraditionelt kon-

ferencested med højt til loftet - Den Sorte 

Diamant er en moderne version af et biblio-

tek, hvor der både er rum til fordybelse og 

fornøjelse.  

Mødefaciliteter er fleksible, udstyret med det 

nyeste AV-teknik og kan huse alt fra små 

møder til konferencer, seminarer og recep-

tioner for op til 600 personer. Alle arrange-

menter serviceres og eksekveres af vores er-

farne og professionelle afviklere og teknikere.  

Den Sorte Diamant er udover at være 

arbejdsplads for mange studerende også et 

aktivt kulturhus med både café og restaurant 

samt et rigt udvalg af kulturelle tilbud som 

udstillinger, koncerter og foredrag med inter-

nationale forfattere. Som arrangør har du mu-

lighed for at inspirere og motivere dine møde- 

og konferencegæster ved at benytte dig af 

disse tilbud. 

Al forplejning leveres af restaurant søren k, 

som har til huse i Diamanten. Søren k har 

gennem mange år været kendetegnet ved høj 

kvalitet til rimelige priser. Den kendte kvalitet 

er også i mødeserveringen, med særligt fokus 

på den sunde energi, råvarens oprindelse i det 

nære og masser af grøntsager. 

Kapacitet 

Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler 

11-50 4 

51-100 2 

101-250 1 

251-500 1 

Mere end 500 1 

Antal værelser - 

    



 

Priser (ekskl. moms) 

Konferencer 

Mødepakke                                  Pris i kr. 

Kort tids møde (2 timer)                   218 

Halvdagspakke                   402 

Heldagspakke                   520 

 

Konferencer 

Mødepakke                                 Pris i kr. 

Kl. 12 til 12 – pakke               1.165 

 

 

Forplejning (ekskl. moms) 

 

Ser mere om forplejning fra restaurant søren k her: 

http://soerenk.dk/konferencer-forplejning-moeder.html 

 

Tilkøb 

Mad                                 Pris i kr. 

Morgenmad, fra                                    24 

Frokost, fra                                       180 

Eftermiddagsforfriskninger                  96 

Middag (2 retter el. Buffet), fra         236 

Ekstra ved 3 retter, fra                         44 

                                                   

Tilkøb 

Drikkevarer             Pris i kr. 

Øl                                            32 

Sodavand                                                24 

Ét glas af husets vin                               44 

Flaske af husets vin                              200 

 

Generelle oplysninger om konferencestedet 

Se mere om mødelokalerne her: 

http://www.kb.dk/da/dia/lokaler 

 

 

Minimum 30 procent 

af det samlede 

råvareindkøb er 

økologisk. 

Ja Der forefindes trådløst 

internet på min. 10 

Mbit i de tilbudte 

konferencelokaler. 

Ja 

Konferencestedet er 

mærket med GOD 

ADGANG. 

Nej Opfylder The Green 

Key for Hoteller, 

Vandrehjem, 

Feriecentre og 

Konferencesteder 

Nej 

Der er offentlige eller 

private 

parkeringsfaciliteter 

eller anden 

parkeringsmulighed i 

forbindelse med 

konferencer til brug 

for kunden. 

Ja Tilbyder teleslynge 

med teknikker på 

kundens forlangende 

senest to dage før 

konferencens 

afholdelse. 

 

Ja 

http://soerenk.dk/konferencer-forplejning-moeder.html
http://www.kb.dk/da/dia/lokaler


 

Afstand til offentlig 

transport i form af tog 

eller metro. 

1000 meter - 50 meter 

til busstop 

Antal grupperum og 

evt. pris pr. time 

3 lokaler 

På kundens 

forlangende stilles 

konferencekoordinator 

til rådighed til 

afholdelse af 

konferencen. 

Ja På Kundens 

forlangende stilles et 

professionelt 

bemandet, separat 

konferencesekretariat 

til rådighed. 

Sekretariatet skal 

bestå af mindst 2 

personer. 

Ja 

Evt. pris for leje at 

fladskærm eller 

infoskærm 

Infoskærm ved 

hovedindgang u.b. 

Fladskærm inkluderet i 

2 af lokalerne 

Evt. pris for leje af 

panel og trådløs 

mikrofon 

 

Inkluderet i 

mødelokaler 

Evt. pris for leje af 

dokumentkamera eller 

overheadprojektor 

- Evt. pris for 

forlængelse af 

konferencepakkernes 

varighed kr. pr. time 

pr. deltager pr. 

deltager 

30 kr. pr. deltager i alt 

Evt. pris for leje af 

DVD- og CD-afspiller. 

Inklusiv i 3 af 

lokalerne 

Evt. pris for leje af 

bærbar computer 

850 kr. 

Evt. pris for leje af 

lydanlæg med 

forstærker og 

højttalere. 

Inkluderet i 

mødelokaler. 

Evt. pris for tilkøb af 

overnatning pr. nat 

inkl. 

- 

 

Kontaktoplysninger 

 

Virksomheden: 

 

Konferencestedets navn:  Den Sorte Diamant 

Konferencestedets adresse: Bookingen, Møder og konferencer 

Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København 

K 

Telefonnummer: 9132 4880 

E-mailadresse: booking@kb.dk 

 

Kontaktperson: 

Navn: Louise Ejlskov Jensen 

Telefonnummer: 9132 4332 

E-mailadresse:   loej@kb.dk 

mailto:booking@kb.dk
mailto:loej@kb.dk


 

 

Alternativ kontaktperson: 

Navn: Helene Marguerite Møller 

Telefonnummer: 9132 4881 

E-mailadresse:  hmml@kb.dk 

 

Kontakt forplejning: 

Navn: Helene Schou 

Telefonnummer: 3347 4949 

E-mailadresse:  soerenk@kb.dk 

 

mailto:hmml@kb.dk
mailto:soerenk@kb.dk

