LEJ ET HELT SÆRLIGT

FESTLOKALE
BILLEDHUSET

KLOUGART
Stubberupvej 13, 4700 NÆSTVED
TLF. 4061 7640
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I landsbyen Stubberup, 10 km vest for Næstved, ligger
Hesselgård, en gammel bindingsværksidyl fra 1700tallet. Det er en firelænget gård, hvor billedkunstner og
bondekone Anne Sofie Klougart har sit atelier. Det er
BILLEDHUSET KLOUGART.
De 165 m2 udlejes som festlokale med trægulv, stolper,
spær og det rå bindingsværk som stemningsfuld indvendig dekoration. BILLEDHUSET KLOUGART er et autentisk, kulturhistorisk miljø og udsigten til byens lille vandhul gennem staldvinduerne, gør rammerne unikke og
meget charmerende.
På vores hjemmeside WWW.as-klougart.dk kan du følge
med i, hvilke datoer BILLEDHUSET KLOUGART er ledigt.

Festlokale:

Vi har plads til 80 glade gæster på de 165 m2.
Indretningen giver mulighed for at lave en
spiseafdeling og et ta’-selvbords område og
dansegulv. Der er vask og køleskabe i lokalet.

Ude-areal:

Festlokalet er omkranset af en gårdsplads
med hyggelig terrasse, caféborde og -stole
samt et grønt område ud mod landsbyens
gadekær. Man kan efter aftale gå tur på de
anviste stier til gårdens mark og skov. Der er
høns, får, grise, køer, hund og kat på gården
som må snakkes med, men ikke fodres.

Foto:

Man er velkommen til, efter aftale, at benytte
mark eller skov til vielse eller fotosession.

Inventar:

BILLEDHUSET er indrettet med langborde og
service til 80 personer. Runde borde kan tillejes. Der er borde og en hyggelig sofagruppe i
festlokalet. Der er ligeledes skænk og gammel
høvlebænk, der kan anvendes som bar.

Toilet:

Toiletterne er i stuehuset tæt ved festlokalet.

Køkken:

Anretterkøkkenet er forsynet med kogeplader,
ovne og industriopvaskemaskine, vask, køleskab og bordplads. Der er adgang til fryser.

Parkering:

Parkeringsplads findes på de grønne arealer i
tilknytning til gården.

Rygning:

Rygning er kun tilladt på gårdspladsen.

Rengøring:

Rengøring er inkluderet i prisen, men du skal
selv rydde op, vaske service og bortskaffe dit
affald og feje i køkken, toiletter, gang og
festlokale.

Pris:

Prisen er 8.000 kr. + depositum på 3.000 kr.
Kontrakter ang. fester fra 2024 er lejen 9.000 Kr.
Prisen inkluderer borde, stole, service, håndklæder, viskestykker, toiletpapir samt rengøring.

I BILLEDHUSET KLOUGART har du god tid, både til at
pynte og rydde op efter din fest. Vi har aldrig to fester i løbet
af en weekend.

Udover udlejning af festlokale tilbyder vi:
Udlejning af:

Hvide stofduge pr.stk.
Stofservietter pr.stk.
Klaver
Køkkenmaskine
Chokoladefontæne
Bordfodbold
Stub til sømspil
Teltplads eller lign.
Bålhytte/shelter

75,00 kr.
6,00 kr.
300,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
300,00 kr.
200,00 kr.
150,00 kr.
1.000,00 kr.

Vi har fem dobbeltværelser med 12 sovepladser, som i forbindelse med arrangementer udlejes til særlig festpris:
Dobbeltseng med sengetøj og håndklæder
400,00 kr.
Dobbeltseng og 1½ seng med sengetøj og håndklæder
600,00 kr.
Ekstra opredning med sengetøj og håndklæder
200,00 kr.
Bålhytte/shelter med 6 sovepladser
1.000,00 kr.
Kontakt til:

Serveringspersonale

Trykning af:

Sange
Indbydelser
Takkekort
Bordkort, menukort, mm.

Endvidere:

Borddækning
Blomsterdekorationer

Vi giver gerne et tilbud, hvis vi skal stå for borddækning
og blomsterarrangementer.

Gårdejer Finn K. Hansen
og billedkunstner
Anne Sofie Klougart:
Kom og se vores
idylliske bondegård
og lad dig inspirere.

Kontakt os på 20 72 11 19 eller 40 61 76 40
eller as-klougart@live.dk, hvis du har lyst til
nogle anderledes rammer om dit bryllup, konfirmation, fødselsdag eller en anden dejlig fest.

BILLEDHUSET KLOUGART
Stubberupvej 13
Stubberup
4700 Næstved
www.as-klougart.dk

