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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 etab- 
lerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til at blive ledere og rollemodeller 
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 gadeidrætshuse 
i Esbjerg, Aalborg, København og Viborg. Aktiviteter og træninger drives af unge      
frivillige, som i GAME kaldes for Playmakere. Playmakerne er lokale unge fra bolig-
områderne, som GAME uddanner til at drive ugentlige træninger i gadeidræt og 
streetkultur i mere end 30 GAME-zoner i Danmark.

Når I vælger GAME Streetmekka Esbjerg til jeres arrangement, støtter I GAME’s ar-
bejde med at skabe sociale forandringer for børn og unge via unge-ledet gadeidræt 
og streetkultur. 
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GAME Streetmekka Esbjerg er et af de mest enestående steder i byen til møder, 
konferencer, events og workshops. Siden 2016 har den unikt renoverede jernbane-
remise dannet ramme om ungeledet gadeidræt, streetkultur og frivillighed.  
 
Med en kapacitet på op til 650 personer, store åbne haller og forskellige lokaler er 
GAME Streetmekka Esbjerg 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 tog. Det gør GAME 
Streetmekka Esbjerg til en nem destination at nå på kort tid. 

GAME Streetmekka Esbjerg tilbyder også omklædnings- og køkkenfaciliteter. 
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Kontakt GAME for information og booking af lokaler:
Robert Hansen, leder af GAME Streetmekka Esbjerg, esbjerg@game.ngo

GAME STREETMEKKA

ESBJERG



KONFERENCER 
& EVENTS
GAME Streetmekka Esbjerg har de fedeste rammer til events. Som 
lokation er der kant, historie og solid erfaring, der sikrer, at jeres 
arrangement bliver helt unikt.

Med 3000 m2 fordelt på fire urbane lokaler har vi plads til 
både små og større arrangementer, konferencer og events. 

Når I vælger GAME Streetmekka Esbjerg som jeres lokation, får I 
mere end blot et lokale. Vi skræddersyer altid arrangementer, så 
de passer til både jeres behov og mål.

GAME kan sørge for hele afviklingen af arrangementet med alt fra 
konceptudvikling, opsætning, personale, lys, lyd, sceneopsæt-
ning, forplejning og oprydning eller alternativt kan vi også blot 
åbne dørene for jer og lade jer klare alt selv.

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

For jer, der bruger GAME Streetmekka Esbjerg som lokation til 
en konference eller event, betyder det to ting: 
 

• At I kan trække på GAME’s fortælling og erfaring med gadeidræt og streetkultur 

• At I støtter en social indsats for børn og unge i udsatte områder
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SOCIAL FORANDRING GENNEM GADEIDRÆT
GAME er en non-profit organisation. Vi arbejder med social
forandring gennem unge-ledet gadeidræt og streetkultur og
innovative faciliteter. 



OVERSIGT

*ARKITEKTTEGNING - STEMMER IKKE 100% OVERENS MED VIRKELIGHEDEN
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Plantegning
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DANCE MEKKA

LOUNGE MEKKA

BRICK MEKKA



asphalt MEKKA



asphalt MEKKA
Asphalt Mekka er den største hal i GAME Streetmekka 
Esbjerg, og som navnet antyder er det en asfalteret 
hal med plads op til 150 personer. Væggene står rå 
med et smukt lysindfald fra de store vinduer i begge 
sider, hvilket gør at hallen altid virker åben og luftig. 
Hallen er perfekt til både større konferencer, events og 
middage.

NICE TO KNOW 

• 489 m2
• Længde: 25 m
• Bredde: 18 m
• Plads til op mod 150 personer ved borde
• Plads til 150 personer med biografopstilling
• Godkendt til i alt 350 personer
• Ideel til større events med sceneopstilling
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HOVEDINDGANG

ASPHALT MEKKA
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lounge MEKKA



HOVEDINDGANG

LOUNGE MEKKA

lounge MEKKA
Lounge Mekka bliver brugt til chill-out-område i 
hverdagene. Rummet har et råt udtryk med rustikke 
mursten som underlag og de rå metalspær, som opdel-
er rummet. 

Hallen er et godt område til at byde gæster velkom-
men i, da der er direkte udgang til pladsen. Derudover 
er hallen egnet til mellemstore møder, konferencer og 
networking.

NICE TO KNOW 

• 538 m2
• Længde: 17 m
• Bredde 14 m
• Ideel til velkomst lokale
• Plads til op mod 150 personer
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dance MEKKA



STUEN

HOVEDINDGANG

DANCE MEKKA

dance MEKKA
Parketgulve, store vinduer og smukt lysindfald 
fra glasvæggen gør, at lokalet  Dance Mekka ofte 
bliver kaldt Esbjergs lækreste dansestudie. Rum-
met har et helt andet udtryk end resten af GAME 
Streetmekka Esbjerg og er perfekt til mindre 
møder eller workshops

NICE TO KNOW 

• 200 m2
• Længde: 15 m
• Bredde 9 m
• Plads til op mod 50 personer
• Ideel til opdeling i team-arbejde
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brick mekka



brick mekka
Brick Mekka giver en følelse af at være en del af 
New Yorks hiphop og streetkultur. Her er plads 
til op mod 150 mennesker. Til dagligt fungerer 
lokalet som en ‘legeplads’ for GAME’s skate, 
scoot og parkour medlemmer og har udsigt til 
både Lounge Mekka på den ene side og GAME’s 
udendørs areal på modsatte side.

NICE TO KNOW 

• 1095 m2
• Længde: 26 m
• Bredde: 22,5 m
• Lokalet er ikke opvarmet
• Plads til op mod 150 personer
• Ideel som workshop- og teambuilding lokale
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HOVEDINDGANG

BRICK MEKKA
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Yellow box



HOVEDINDGANG

YELLOW BOX

Yellow box
Yellow Box er det mindste lokale i GAME 
Streetmekka Esbjerg. Lokalet ligger mellem 
Asphalt Mekka og Dance Mekka og er velegnet 
til et mindre antal personer. Gennem glasfaca-
den er der udsigt til pladsen og den udendørs 
skatebowl Concrete Mekka, hvilket får lokalet 
til at fremstå lyst og åbent.

NICE TO KNOW 

• 63 m2
• Plads til op mod 15 personer
• Ideel som networking lokale
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CONCRETE MEKKA



TurnStile
 FH

CONCRETE MEKKA
Concrete Mekka er GAME Streetmekka Esbjergs 
udendørs skatehal, hvor der er rig mulighed for at slå 
sig løs på både skateboard, løbehjul og rulleskøjter.

NICE TO KNOW

• 450 m2
• Lokalet er udendørs 
• Ideel til workshop og teambuilding lokale
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HOVEDINDGANG

CONCRETE MEKKA





Ønsker I en anderledes lokation og dynamik til at ryste jeres medarbejdere sammen? 
Vi har gode erfaringer med at inddrage den urbane streetkultur i arrangementer og 
tilbyder et væld af aktiviteter, workshops, teambuilding og underholdning indenfor 
parkour, dans, streetbasket, gadefodbold, skate/scoot og  street art både for store 
og mindre grupper. 

Det kan give en helt særlig energi til en konference eller event, at gæsterne bliver 
aktivt involveret og for eksempel prøver at stifte bekendtskab med streetbasket, 
som er gadevarianten af basketball. At afholde teambuilding eller workshops i GAME 
er positivt for jeres dag og virksomhed og støtter samtidig GAME’s arbejde med 
børn og unge i udsatte boligområder samt den generelle udbredelse af gadeidræt 
og streetkultur.

workshops 
OG TEAMBUILDING
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Prøv kræfter med en workshop 
i dans og oplev, hvor svært det 
er at holde fødderne i ro, når 
musikken spiller. Denne work-
shop får jer op af stolen og ud på 
gulvet og sikrer, at I med et smil 
på læben oplever en anden side 
af hinanden. 

Med en workshop i parkour får I 
mulighed for at udfolde jeres kreati-
vitet og teste jeres samarbejds- 
evner, når man bliver udfordret med 
eksempelvis at balancere i højder 
eller hoppe over, under og igennem 
diverse forhindringer. Falder valget 
på parkour, er der rig mulighed for 
at rykke grænser og udfordre sig 
selv og andre.

Udover, at I lærer de grundlæg-
gende teknikker i streetbasket , er 
der fokus på bevægelse, venska-
belig konkurrence og teamwork. 
Workshoppen har fokus på, at I 
udfordrer jer selv og jeres kolle-
gaer samtidig med, at I har det 
sjovt.

DANSPARKOURSTREETBASKET
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Med en workshop i street art bli- 
ver jeres kunstneriske og kreative 
sind udfordret. Vores graffiti-                  
kunstner viser teknikkerne, så I 
kan opleve, hvordan man med 
samarbejde og idéudvikling kan 
opnå nogle fantastiske resultater. 
Det er også en sjov workshop at 
udføre, hvis man er i hold, der 
konkurrerer om et aftalt mål.

Med en workshop i scoot eller 
skate bliver man testet i motorik,  
teknik, balanceevnen, styrke og 
udholdenhed. Udover det fysiske 
kommer det kognitive og sociale 
også i spil. 

En workshop i gadefodbold skruer 
op for pulsen samtidig med, at der 
er fokus på teamwork. For eksem-
pel kan elementer som konflikt-
håndtering og samarbejdsøvel- 
ser inkorporeres som en del af en 
workshop som denne. En klassisk 
aktivitet som man aldrig går helt 
galt i byen med. 

street ARTScoot/SKATEGADEFODBOLD
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KORT


