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OM GAME
GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet 
for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. 
GAME etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og rolle-
modeller inden for gadeidræt. 

GAME arrangerer træninger og turneringer i streetbasket, gadefodbold, dans og 
parkour for børn og unge i boligområder over hele Danmark samt i gadeidræt-
shuse i København, Esbjerg, Viborg og Aalborg. Det er unge, frivillige GAME 
Playmakere, der driver de lokale streetevents og træninger. 

Når I vælger GAME Streetmekka KBH til jeres arrangement, støtter I et socialt 
stykker arbejde med gadeidræt og streetkultur for børn og unge i boligområder. 
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STREETMEKKA
KØBENHAVN
GAME Streetmekka København er et af de fedeste steder i byen til møder, 
konferencer, events og workshops. Siden 2010 har den unikt renoverede 
sporvognsremise stået ramme om ungeledet gadeidræt, streetkultur og 
frivillighed. 

Med en kapacitet på op til 350 personer, tre store haller og forskellige lokaler er 
GAME Streetmekka København et hus med optimale faciliteter til lige netop det 
møde, arrangement eller den aktivitet, I ønsker. 

Der er nem adgang til offentlig transport i form af bus og S-tog, hvilket gør GAME 
Streetmekka København til en nem destination at nå på kort tid. 

Får man sved på panden under besøget i GAME Streetmekka København er 
der naturligvis omklædningsfaciliteter til både mænd og kvinder. 

Kontakt GAME for information og booking af lokaler: 
booking@game.ngo2



KONFERENCER 
& EVENTS
GAME Streetmekka København har de unikke rammer 
til events. Som lokation er der kant, hjerte og solid erfar-
ing, der sikrer, at jeres arrangement bliver helt unikt.
 
Med 1.400 m2 fordelt på tre urbane haller har GAME 
plads til både de små og store arrangementer, konfe-
rencer og events. 

Når I vælger GAME Streetmekka København til jeres ar-
rangement, får I mere end blot et lokale. Vi skræddersyr 
altid arrangementer, så de passer til jeres behov og mål. 

GAME kan sørge for hele afviklingen af arrangementet 
med alt fra konceptudvikling, opsætning, personale, lys, 
lyd, sceneopsætning, catering og oprydning eller blot 
åbne dørene og lade jer klare alt selv. 

Vi har aftaler med forskellige catering-partnere indenfor 
alt fra streetfood til hors d’oeuvre. I er også velkomne til 
at medbringe jeres egen catering. 

SOCIAL FORANDRING GENNEM GADEIDRÆT 
GAME er en nonprofit organisation. Vi arbejder med so-
cial forandring gennem ungeledet gadeidræt og innova-
tive faciliteter. 3

For jer, der bruger GAME Streetmekka København som lokation til en konference 
eller event, betyder det to ting: 
• At I støtter en social indsats for udsatte børn og unge 
• At I kan bruge GAME’s historie, erfaringer og resultater i eventen 
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AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
4373

FILNAVNETAGE
Fornavn + Efternavn

Plantegning

-
Stuen B_xxxx-xxxxxx-xxx_GEO_A_E1 : 200

ST_MAIN

STORE HAL
STORE HAL er, som navnet antyder, GAME Streetmek-  
ka Københavns største hal med plads til op mod 350 
personer. Væggene står råt, og med det smukke lysind-
fald fra både de store vinduer i gavlen samt ovenlys-
vinduerne virker hallen altid åben og luftig. Hallen er 
perfekt til både større konferencer, events og middage. 

NICE TO KNOW
• Cirka 700 m2  (18m x 39m)
• Plads til op mod 300 personer ved borde
• Plads til op mod 350 personer i biografopstilling 
• Ideel til større events med sceneopstilling
• Direkte udgang til udeområdet via store porte 

BLÅT OMRÅDE
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LILLE HAL



PORTE TIL GÅRD MOD ENGHAVEVEJ

AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
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-
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LILLE HAL
LILLE HAL, som normalt bliver brugt til parkour og 
street soccer, har et råt udtryk med den mørke asfalt 
som underlag og street art på hele den ene væg. Hal-
len er et godt område til at byde deltagere velkom-
men i, da der er direkte adgang ud til gården. Der-
udover er hallen perfekt til de mellemstore møder, 
workshops og mindre konferencer. 

NICE TO KNOW 
• Cirka 380 m2 (21,4m x 17,8m)
• Plads til op mod 150 personer i biografopstilling
• Plads til op mod 100 personer ved borde 
• Ideel til velkomst og pausecatering
• Direkte udgang til udeområdet via store porte 
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DANCE STUDIO



PORTE TIL GÅRD MOD ENGHAVEVEJ

AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
4373

FILNAVNETAGE
Fornavn + Efternavn

Plantegning

-
Stuen B_xxxx-xxxxxx-xxx_GEO_A_E1 : 200

ST_MAIN

DANCE STUDIO
Parketgulve, store vinduer og smukt lysindfald fra 
taget og gavlen gør, at GAME’s DANCE STUDIO ofte 
bliver kaldt Københavns lækreste dansesal. Rummet 
har et helt andet udtryk end resten af GAME Street-
mekka København og er perfekt til mellemstore 
møder eller workshops på grupper op til 50 person-
er. 

NICE TO KNOW 
• 314 m2 (17,6m x 17,8m)
• Plads til op mod 100 personer i biografopstilling
• Plads til op mod 50 personer ved borde
• Ideel til workshops og teambuilding 
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DANCE STUDIO
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BEIRUT 



AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
4373

FILNAVNETAGE
Fornavn + Efternavn

Plantegning

-
Stuen B_xxxx-xxxxxx-xxx_GEO_A_E1 : 200

ST_MAIN

BEIRUT MØDELOKALE
BEIRUT, som er et mødelokale for enden af bal-
konen på 1. sal, er velegnet til et mindre antal 
personer. Med glasvægge på to af siderne og oven-
lysvinduer fremstår lokalet lyst og åbent, og ellers 
er lokalet holdt i samme rå stil som resten af GAME 
Streekmekka København. Lokalet har udsigt til 
Store Hal, hvor der som oftest spilles streetbasket og 
gadefodbold. 

NICE TO KNOW 
• Plads til 10 personer omkring bordet 
• 4,8m x 4,8m
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BALKONEN



BALKONEN
BALKONEN er det åbne område på 1. sal med udsigt 
over Store Hal og er det helt rigtige sted for uformel-
le møder eller breakout-sessioner, hvor energien 
og aktiviteterne fra de andre haller og lokaler kan 
mærkes eller fordøjes. Balkonen er oplagt at benytte 
i forbindelse med Beirut mødelokale eller Store Hal

NICE TO KNOW 
• 24,8m x 4,8m
• Kan nemt opdeles til mindre grupper
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AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
4373
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Fornavn + Efternavn
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NEW YORK



AFBILDNINGSTYPE

UDARBEJDET AFEMNE

Københavns Ejendomme, Digitalisering, Team Ejendomsdata, Nyropsgade 1, 5.sal, 1602 København V E:  o.s.t@kff.kk.dkT: 2673 
4373

FILNAVNETAGE
Fornavn + Efternavn

Plantegning

-
Stuen B_xxxx-xxxxxx-xxx_GEO_A_E1 : 200

ST_MAIN
PORTE TIL GÅRD MOD ENGHAVEVEJ

NEW YORK
NEW YORK er GAME’s DJ Skole, som befinder sig på 
1. sal i forlængelse af receptionen. Her er plads til en 
større gruppe på op til 30 personer. Lokalet giver en 
følelse af at være en del af NEW YORK’s Hip Hop og 
streetkultur. Til daglig fungerer lokalet som  ‘lege- 
plads’ for GAME Streetmekka Københavns musik- og 
beat-glade medlemmer. DJ Skolen har udsigt til 
Store Hal på den ene side og GAME Streetmekka 
Københavns udendørs areal på modsatte side. 

NICE TO KNOW 
• 10,8m x 5,3m
• Plads til op mod 20 personer ved borde
• Plads til op mod 30 personer i biografopstilling 
• Mulighed for DJ- og rap-workshop (se side 19) 
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Vi har gode  erfaringer med at  inddrage  den urbane  streetkultur i arrangementer 
og tilbyder derfor et væld af aktiviteter, workshops, teambuilding og 
underholdning indenfor eksempelvis parkour, streetbasket, gadefodbold, 
gadepoesi og dans både for store og mindre grupper. Det giver en helt særlig 
energi til en konference eller en event, når deltagerne får lov at flytte fødderne 
på dansegulvet, hænge med hoveded nedad fra et parkourstativ eller gå på 
opdagelse i  rim, rytme og flow i GAME’s Rap School. Læs om vores workshops 
på side 18 og 19.

workshops 
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Prøv kræfter med en workshop i 
street dance og oplev, hvor svært 
det er at holde fødderne i ro, når 
musikken brager ud af højtaler- 
ne. Vores kompetente instruk-
tører søger for, at I kommer op 
af stolen og ud på gulvet. Der er 
garanti for sved på panden og et 
smil på læben, hvis valget falder 
på denne workshop. 

Springer I ud i en workshop med 
parkour, skal I være klar på at få ryk-
ket jeres grænser. Her bliver I intro-
duceret til sportens grundlæggen-
de teknikker, hvor det gælder om 
at komme fra A til B ved løb, hop og 
klatring. Gå fra workshoppen med 
et selvtillidsboost, fornyet energi og 
værktøjer, der styrker jeres samar-
bejde på arbejdspladsen. 

Falder valget på en workshop i 
streetbasket, bliver I introduceret 
til de grundlæggende teknikker 
bag streetbasket, som på gaden 
bliver spillet 3 mod 3 på én kurv. 
I workshoppen er der fokus på    
bevægelse, venskabelig konkur-
rence og teamwork. Workshop-
pen har fokus på, at I udfordrer jer 
selv og jeres kollegaer samtidig 
med, at I har det sjovt. 

DANSPARKOURSTREETBASKET
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Med en workshop i street art bli- 
ver deltagernes kunstneriske og 
kreative sind udfordret. Vores 
kunstner viser teknikkerne til, 
hvordan man med samarbejde og 
idéudvikling opnår fantastiske re-
sultater. Der er ogå mulighed for at 
kreere graffiti-design på t-shirts. 
Slutresultatet kan efterfølgende 
leveres til jeres adresse. 

Vil I være kreative med et af Hip 
Hop kulturens fire grundele-
menter? Vil I lege med sproget 
og udforske gadepoesiens his-
torie samt teoretiske aspekt? Så 
prøv GAME’s rapskole, hvor rim, 
forståelse for rytme og flow samt 
udførelse af selvskrevne tekster 
er på programmet.

Gadefodbold er hurtige pasninger, 
masser af finter og bunker af mål.
Men bare rolig, vores kompetente 
instruktører er eksperter I at få 
alle med. I workshoppen bliver I 
introduceret for grundlæggende 
øvelser, der har fokus på bevæ-
gelse, venskabelig konkurrence 
og samarbejde, som bidrager til, 
at I kommer tættere på jeres kol-
legaer. 

street ARTRAP SCHOOLGADEFODBOLD
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