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Bonniers Konsthall ligger mitt i centrala Stockholm bara 
ett stenkast från S:t Eriksplan. Konsthallen med sina 
1000 kvm upptar hela gatuplanet i den spetsformade 
byggnaden, ritad av Johan Celsing. Den ljusa och 
moderna arkitekturen med fönster i tre väderstreck 
erbjuder en fantastisk miljö för att skräddarsy event i 
våra lokaler. 

Vi anordnar alltifrån frukostmöten och konferenser till 
middagar och fester. Här finns också möjlighet att skapa 
unika upplevelser i anslutning till samtidskonsten.



CATERING
Genom vårt nybyggda café, ritat av arkitektkontoret 
Tham & Videgård, så erbjuder vi catering till ert 
evenemang. Det finns ett antal menyer att välja från 
som är anpassade efter säsong och de kan självklart 
skräddarsys utifrån ert önskemål.

Cecilia Carreon är kökschef på konsthallen.

”Efter att ha sett soluppgångar i Antarktis, korsat 
Atlanten, bakat bröd i full storm, övertygat nejsägare att 
ny mat är god mat och förvandlat en 1700-tals gård till 
en levande plats fylld av skratt och glädje, är jag nu glad 
att ta mig an nya äventyr genom att starta upp ett helt 
nytt café på Bonniers Konsthall.”

Nybyggt café 
2021!



Längst fram i konsthallen ligger Biblioteket med en 
fantastisk panoramautsikt. Rummet är utrustat med 
trådlöst bredband, filmduk och projektor och lämpar 
sig utmärkt för konferenser med upp till 60 personer. 
Biblioteket kan möbleras om för att passa mer exklusiva 
evenemang såsom sittande middagar.

För menyer och konferenspaket, kontakta event@
bonnierskonsthall.se. Biblioteket är möjligt att hyra 
under och efter kontorstid, alla dagar i veckan.

VÅRA LOKALER/
BIBLIOTEK

Antal: 60 personer
Storlek: 73 m2

Heldagspris: 14.000 kr
Halvdagspris: 10.000 kr

Alla priser är exkl. moms. 
1000 kr i tillägg per timme 
debiteras från kl. 18



Detta luftiga rum lämpar sig utmärkt för luncher och 
middagar, men kan med fördel även användas för 
stående mingel som t.ex. en after work. Eller varför inte 
en releasefest eller ett musikaliskt framträdande?

För menyer och konferenspaket, kontakta event@
bonnierskonsthall.se. Caféet är möjligt att hyra mån-tis 
heldag, tor-sön kl. 9-12 och kl. 18-24.

VÅRA LOKALER/
CAFÉ 

Antal: 70 personer
Storlek: 60 m2

Heldagspris: 14.000 kr
Halvdagspris: 10.000 kr

Alla priser är exkl. moms. 
1000 kr i tillägg per timme 
debiteras från kl. 18



Den öppna planlösningen mellan entréhall och café 
skapar en ljus och härlig miljö som lämpar sig utmärkt 
för middagar, mingel och firanden av olika slag. 
Eftersom receptionsdisken enkelt kan göras om till 
bardisk passar entréhallen fint för ett stående mingel 
medan caféet är perfekt för sittande gäster. 

Entréhall och café är möjligt att hyra mån-tis heldag, 
tor-sön kl. 9-12 och kl. 18-24.

VÅRA LOKALER/
ENTRÉHALL + CAFÉ

Antal: 250 personer
Storlek: 199 m2

Heldagspris: 30.000 kr
Halvdagspris: 20.000 kr

Alla priser är exkl. moms. 
1000 kr i tillägg per timme 
debiteras från kl. 18



För stående mingel och sittande middagar med upp till 
300 personer kan alla tre rum kombineras. Passar lika 
bra för galakvällen som företagsfesten.

Entréhall, café och bibliotek är möjligt att hyra mån-tis 
heldag, tor-sön kl. 9-12 och kl. 18-24.

VÅRA LOKALER/
ENTRÉHALL + CAFÉ
+ BIBLIOTEK

Antal: 300 personer
Storlek: 273 m2

Heldagspris: 40.000 kr
Halvdagspris: 30.000 kr

Alla priser är exkl. moms. 
1000 kr i tillägg per timme 
debiteras från kl. 18



Under sommaren (mellan våra utställningsperioder) 
är det möjligt att hyra hela konsthallen, inklusive våra 
utställningsgallerier eller delar av dem. Här kan du 
anordna större typer av event som t ex modevisningar, 
galamiddagar, produktlanseringar eller konferenser. 

VÅRA LOKALER/
GALLERIERNA

Antal: 550 personer
Storlek: 650 m2

Kontakta oss för 
prisförfrågan!



UPPLEV KONSTEN
Guidad visning:
2500 kr (inkl. moms)

Entré till utställningen 
ingår när du hyr våra 
lokaler.

Kombinera ditt event med en konstupplevelse! 
Få en perfekt inramning på ditt event genom att 
kombinera den med en guidad visning av den aktuella 
utställningen. Våra visningar ger ett fördjupat möte 
med den allra senaste konsten och passar alla med ett 
nyfiket sinne.

Visningen är 45 minuter lång och hålls av en av våra 
kunniga konstguider. Se aktuellt utställningsprogram på 
bonnierskonsthall.se



FAQ
När kan jag hyra era 
lokaler?

Vad ingår i lokalhyran?

Vad ingår i tekniskt 
grundpaket?

Får jag välja musik?

Finns det WIFI på plats?

Kan jag hyra lokalerna för 
en egen utställning?

Kan jag hyra lokalerna 
för fotografering/
filminspelning?

Får jag ta in egen catering?

Kan jag ta mig fram i 
rullstol?

Vi hyr ut våra lokaler utanför våra öppettider, dvs 
mån-tis samt före kl. 12 ons-sön och efter kl. 17.30 tors-
sön. Under omhängningsperiod och sommaren har vi 
utökade möjligheter att hyra ut våra lokaler. Biblioteket 
hyrs även ut under öppettid.

När du hyr någon av våra lokaler ingår städ, ändrad 
larmtid, tekniskt grundpaket samt entré till utställning. 
Det ingår även värdpersonal som riggar och är 
behjälpliga under eventet.

I det tekniska grundpaketet ingår: scen i moduler, 
högtalare, projektor (endast biblioteket), mixer, 
mikrofoner, spotlights (samt justering av dessa).

I caféet och entréhallen finns inbyggda högtalare i taket 
som är kopplade till en iPad i receptionen. Skicka oss en 
Spotifylista så spelar vi upp dina favoriter!

WIFI finns i samtliga rum och du ansluter till 
konsthallens öppna nätverk.

Det finns ingen möjlighet att hyra våra lokaler för egna 
utställningar. Vi sätter vårt eget utställningsprogram.

Utanför konsthallens öppettider finns möjlighet att 
hyra lokalerna för fotograferingar och filminspelningar. 
Kortast hyrestid är tre timmar. Konsten får ej synas i 
bild.

Nej, all mat och dryck går genom vårt café. Vi hjälper 
dig gärna att ta fram en meny som passar till ditt event. 

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade och vi har inga 
trösklar. Hiss finns till utställningsplanet. Till biblioteket 
finns en ramp.



FAQ
Kan ni marknadsföra mitt 
event?

Har ni parkering?

Kan jag hyra era lokaler för 
barnkalas?

Hur fungerar det vid 
avbokning?

Vilka extrakostnader kan 
jag förvänta mig?

Vi hyr ut våra lokaler till privata evenemang. 
Det innebär att du själv står för gästlistan och 
marknadsföringen och att evenemanget inte är öppet 
för allmänheten. Notera även att vi är restriktiva med 
skyltning utanför entré och i fönster mot gatan.

Konsthallen har ingen egen parkering. Vi 
rekommenderar den allmänna parkeringen utanför 
konsthallen alternativt parkeringshuset vid 
S:t Eriksplan.

Vi vill varmt rekommendera vårt pedagogiska rum 
Hörnan för barnkalas. Hörnan kan hyras utanför 
öppettid och rymmer max 16 personer. Kontakta oss för 
mer information.

Avbokning måste ske senast två veckor innan eventets 
första dag. Vid avbokning senare än detta debiteras 75% 
av hyreskostnaden.

När du hyr lokaler av oss räknas rigg och avrigg in i 
hyrestiden. Rigg sker under minst en timme i början 
av hyrestiden och avrigg under minst en timme i slutet 
av hyrestiden (beroende på eventets storlek). Om 
eventet kräver ytterligare tid för rigg eller avrigg (t ex 
för leveranser eller om eventet slutar efter utsatt tid) 
debiteras du för detta. 

Om du behöver mer avancerad teknik än det som ingår 
i det tekniska grundpaketet kan vi assistera i att ta in 
offerter men du debiteras för hyra av ytterligare teknik 
samt eventuell tekniker. 

Visst möblemang ingår i hyra av lokalerna, om du har 
andra önskemål på möbler eller vid evenemang med 
stort antal gäster kan vi hjälpa dig med att ta in offerter 
på möbeluthyrning. Du debiteras sedan för hyran av 
möblerna. 



1.  Reception 
2. WC
3. Hiss/Lift
4. Garderob/Cloakroom
5. Ingång Utställningssalar/      
   Entry Galleries
6. Utställningssalar/Galleries
7. Butik/Shop
8. Café
9. Bibliotek/Library

Nedre plan/Lower floor
10.  WC
11.  Hiss/Lift
12.  Hörnan


