VELKOMMEN TIL SENTRALEN!
Konferanser, seminarer, møter, banketter, bryllup, selskaper,
konserter og kulturelle aktiviteter.
Vi tilbyr unike utleielokaler til ditt neste arrangement, midt i hjertet av Oslo. Rammene er
historiske i bygget som i sin tid huset Norges første sparebank. I våre nye lokaler finner du
nå et stort utvalg av fleksible saler og møterom som kan tilpasses ditt behov.
Vårt profesjonelle og hyggelige produksjonsteam sørger for optimale rammer for alt fra
heldagskonferanser med banketter til bryllupsmiddager og mindre private selskaper. Vi har
møte- og seminarrom for 6 til 60 personer og konferanse- og festlokaler for opp mot 800
personer. Vi topper det hele med mat til ditt arrangement servert fra vår egen Sentralen
Restaurant, drevet av fire av Norges beste kokker.
Sentralen ligger sentralt og lett tilgjengelig via offentlig kommunikasjon, i Kvadraturen
et steinkast unna Stortinget T-banestasjon. Ta turen innom oss slik at vi kan gi deg en
omvisning og en smakebit på hva vi har å tilby.

HISTORIEN OM SENTRALEN
Midt i sentrum av Oslo er Norges eldste sparebankbygg skapt om til et unikt hus med seks fantastiske
saler, to unike serveringssteder og Norges eneste Gullbar. De gamle bygningene i Øvre Slottsgate 3 og
Tollbugata 30 utgjorde til sammen hovedkontoret til Christiania Sparebank i Kvadraturen. Byggene er
nå åpnet opp, renovert og slått sammen.
Det opprinnelige bankbygget ble reist i 1898. Ved åpningen
av bygget, som hadde innbygd jernbaneskinner i veggene
for å stenge røvere ute, sa arkitekt Henrik Nissen: «Denne
bank vil stå til evige tider, hvis den ikke blir sprengt ved
trykk innenfra». 115 år senere, hadde trykket innenfra ført
til åpningen av Sentralen i 2016.
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Det gamle bankhvelvet er omskapt til vår intime black
box-scene. Bankens styrerom er i dag arena for seminarer,
konferanser og fester. Og der bankkundene i hine hårde
dager gjorde sine innskudd, inviterer vi inn til Marmorsalen,
Norges flotteste konsert- selskaps- og konferanselokale.
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5 gode grunner til å
velge Sentralen

10 tips for et vellykket
arrangement
1. Planlegg i god tid: Vær tidlig ute med å finne en dato og
legge en plan for hva du må ha på plass når. Ting tar tid.
2. Sett opp et budsjett: Enten du skal ha en selskapsmiddag
eller et seminar, så blir alt enklere dersom du har en
økonomisk ramme å styre ut i fra.
3. Finn det rette lokalet: Velg en sal tilpasset antall
deltakere og hva slags aktivitet du planlegger. Stikk
gjerne innom og se før du bestemmer deg. Et lokale må
ofte oppleves før du kan vite om det er riktig for deg.

1. Beliggenhet:
Sentralen ligger
midt i Oslo
sentrum enkelt
tilgjengelig via
kollektivtrafikk,
enten du kommer
fra andre steder i
byen eller utenbys
fra med tog og fly.
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2. Stemning:
Særpreget med
marmor og
ornamenter fra det
gamle ærverdige
sparebankbygget
er tatt vare på
i moderniserte
lokaler med
toppmoderne
utstyr.

3. Service: Gjennom
tett oppfølging
fra vårt hyggelig
vertskap, gjør vi
det enkelt for
deg å få mest
mulig ut av ditt
arrangement.

4. Stjernecatering:
Fire av landets
mest anerkjente
kokker serverer
innovative retter
basert på norske
råvarer til ditt
arrangement.

5. Pris: Vi har
et stort hus
med mange
valgmuligheter
både når det
gjelder lokaler
og utstyr, og vi
vil hjelpe deg å
finne et alternativ
tilpasset ditt
budsjett.

4. Bestill mat og drikke: Planlegg catering og en meny
tilpasset ditt arrangement og dine deltakere. Sørg for å gi
beskjed om allergier det må tas hensyn til.
5. Sett opp program for arrangementet: Sørg for pauser
slik at folk får tid til å snakke sammen.

7. Gå gjennom lokalene rett før arrangementet:
Pass på at du har tid til å sjekke lokalet og forberede
deg før gjester og publikum ankommer. Det er derfor
lurt å reservere salen eller rommet slik at du har det
tilgjengelig en stund før arrangementet begynner.
8. Hold tidene: Legg en plan for å få en god flyt i
arrangementet ditt, og sørg for at foredragsholdere på
scenen eller talere ved middagsbordet holder seg til
tidsskjemaet.
9. Be om hjelp: Det kan være mye å tenke på, så nøl aldri
med å spørre om hjelp fra oss hvis det er noe du lurer på.
Vi er her for å hjelpe deg.
10. Sørg for underholdning: Enten det er seminar eller
selskap, så er det viktig at de som er invitert har det gøy
på arrangementet ditt.

6. Dobbeltsjekk teknisk utstyr: Husk å gi beskjed om hva
slags teknisk utstyr du renger med at du trenger i god tid
i forveien. Våre produsenter hjelper deg til å finne ut av
hva du trenger til det du planlegger.
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Marmorsalen
På jakt etter et stort og fleksibelt konferanselokale med sjel som også har en av
hovedstadens flotteste scener?
Marmorsalen oser av historisk prakt, og er samtidig fylt
opp med det aller nyeste innen lyd- og lystteknikk. Med
originale steingulv, marmorvegger og glasspyramide i taket
med ni meter på høyeste punkt, er Marmorsalen et rom med
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levende akustikk. Det er også gode muligheter for demping
av rommet med hjelp av avanserte teppesystemer.
Ta kontakt for en befaring, dette er et lokale som må
oppleves!
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Marmorsalen
Kapasitet:
800 stående / 300 sittende.
Størrelse:
550 kvadratmeter.
Arrangementstyper:
Konferanser, seminarer, messer, konserter,
banketter, bryllup.
Utstyr:
Lyd- og lysgrigg, fleksible sceneelementer
og Steinway D-flygel. Egne backstageområder med dusj og toaletter.
Servering:
Bar- og mingleområde bakerst i lokalet,
mulighet for alle typer catering.
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Forstanderskapssalen
Når en helt spesiell anledning skal markeres, fortjener du et lokale som er like unikt
som det du skal feire.
I den ærverdige Forstanderskapssalen rammes ditt
bryllup, selskap eller seminar inn av vegger med klassiske
treskjæringer og mektige lysekroner fra en svunnen tid.
Bankens gamle styrerom er nyoppusset med fullt teknisk
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utstyr til konferanser, foredrag og større møter og fester,
i tillegg til mindre konserter og forestillinger med mindre
riggebehov.
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Forstanderskapssalen
Kapasitet: 150 stående / 140 sittende.
Størrelse: 158 kvadratmeter.
Arrangementstyper: Konferanser,
seminarer, konserter, banketter,
bryllup og selskaper.
Utstyr: Lyd- og lysgrigg, scene med
Steinway D-flygel. Eget backstageområde.
Servering: Barmuligheter og
servering fra mobil bar i lokalet,
bardisk utenfor i Marmortrappen eller
i mingleområdet i tilstøtende lokale.
Også mulig å leie den tilstøtende
Gullbaren, en cocktailbar med
historisk sus. Mulighet for alle typer
catering.
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hvelvet
Det gir en helt spesiell følelse å tre inn gjennom de massive dørene i
Sparebankens gamle bankhvelv.
I Sentralens skattekammer skjuler det seg nå et intimt black box-lokale, som skapt for et mindre seminar,
feiring av en spesiell dag eller en konsertopplevelse. Du finner garantert ikke noe tilsvarende lokale i
byen, ja kanskje ikke noe annet sted!
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HVELVET
Kapasitet: 150 stående / 60 sittende.
Størrelse: 135 kvadratmeter.
Arrangementstyper: Seminarer,
konserter, banketter og selskaper.
Utstyr: Lyd- og lysgrigg.
Servering: Barmuligheter fra
Gullbaren eller Vinterhagen. Mulighet
for alle typer catering.

18

19

gymsalen
Lokalene der de bankansatte i sin tid fikk sin ukentlige
trim, er nå modernisert og tilrettelagt for alt fra dans og
fest til seminar og workshop.
De avlange lokalene møter deg med et naturlig trappeamfi, parkettgulv, generøs takhøyde,
store vinduer og gulv til tak-speil. Her er det alle muligheter for å svinge seg til de store
høyder, enten det er dansetrinn eller ideer som skal finpusses.
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GYMSALEN
Kapasitet: 150 stående / 70 sittende.
Størrelse: 114 kvadratmeter.
Arrangementstyper: Konferanser,
seminarer, konserter, banketter og
selskaper.
Utstyr: Lyd- og lysgrigg.
Servering: Mulighet for alle typer
catering.
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Vinterhagen
Ute etter et lokale for å lansere en bok eller by på et åpent
seminar? Vinterhagen ligger i hjertet av Sentralen i første
etasje og er egnet for åpne arrangementer.
Under Sentralens trapper som slynger seg oppover i etasjene, er det både bar
og mulighet for en liten scene til ditt arrangement. Merk at lokale er åpent for
gjennomgang, slik at det ikke kan arrangeres lukkede selskaper.

VINTERHAGEN
Kapasitet: 80 stående / 60 sittende.
Størrelse: 150 kvadratmeter.
Arrangementstyper: Seminarer,
konserter og lanseringer.
Utstyr: Lyd- og lysgrigg og mulighet
for Steinway upright piano.
Servering: Mulighet for egen bar og
servering fra Sentralen Restaurant og
cafeteria.
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Møterom
Nøkkelordene for Sentralens møterom er
fleksible, romslige og mulige å tilpasses
ditt behov.
Våre ti møterom er alle utstyrt med skjermer for
presentasjoner, wifi-tilkobling og annet ønskelig
møteromsutstyr.
Rommene er av ulike størrelse og er egnet til å ta i mot
fra åtte opp til 16 personer. Rommene kan leies per time
eller hele dager.
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Produksjonsrom
1, 2 & 3
Våre produksjonsrom er perfekte når du skal arrangere et seminar eller workshop eller
dersom du skal øve på noe som krever god lyd og akustikk. P1, P2 og P3 gir deg med sine
ulike størrelser alternativer for arrangementer fra 10 til 100 deltakere.

Produksjonsrom
1, 2 & 3
Kapasitet: Hhv. 100/20/12 stående /
60/12/12 sittende.
Størrelse: 124/26/39 kvadratmeter.
Utstyr: Alt utstyr du trenger til
seminar, møter og kurs. I P1 har vi
også et Steinway C-flygel. Mulighet
for et Steinway upright piano i P2
og P3.
Servering: Mat og drikke kan kjøpes
direkte fra Sentralen Kafé eller man
kan bestille catering fra Sentralen
Restaurant.

28

29

førsteklasses servering
Et vellykket arrangement byr også på mat- og drikkeopplevelser som vil bli husket.
Sentralen er velsignet med en restaurant, café og catering
drevet av fire av landets mest anerkjente kokker. Vi tilpasser
oss ditt behov enten du ønsker en lett frokost, en stor
lunsjbufeet eller en flere retters gallamiddag. Ingen skal gå
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sultne hjem fra ditt arrangement på Sentralen. Vi kan tilby
catering til møter, seminarer og konferanser og servering til
alle typer selskapeligheter fra morgen til kveld.
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Restaurant og kokker
Tom Victor Gausdal, Even Ramsvik, Anders Braathen og Stian Floer. Er dette ukjente navn for
deg, har du en fantastisk overraskelse i vente i møte med mat- og drikketilbudene på Sentralen.
Våre fire prisbelønnede kokker står bak kjøkkenet på både
Sentralen Restaurant og Sentralen Cafeteria. På Sentralen
restaurant får du servert klassisk, norsk hverdagsmat,
dekonstruert og gjenoppbygget med moderne smaker. Råvarene
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er bærekraftige og økologiske. Sentralen Cafeteria holder det
gående fra morgenkaffen til pizza fra stenbaksovn i de sene
timer. Her byr vi på et rikt utvalg av lette frokost- og lunsjretter
og byens beste surdeigsbakst.

33

34

35

