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Hos oss får du hjelp til:
· Booking av artister etter deres ønsker og rammer
· Profesjonell gjennomføring
· Booking av teknikere, dj, bærehjelp, stagemanager og annet
· Dekor og scenografi
· Catering til artister og gjester
· Sceneregi

HVORFOR 
velge oss?

Det som var viktig for oss var 
viktig for Rockefeller.   

Vi kommer nok tilbake

Egmont HM prisen 2013  - Trond Lindholm

Managing director at Hjemmet Mortensen 
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Når du leier deg inn hos oss så er det ikke bare et lokale 
du får til disposisjon, du kjøper deg en bit av vår historie. 
En historie som er unik i både Norsk som Europeisk sam-
menheng. 
 
Vi kan gi deg et rocka og røft lokale som bringer tilbake 
mange gode konsertminner hos dine gjester, eller så 
dekorerer vi det til den skjønneste ballsal med langbord, 
hvite duker og lysestaker i sølv. Mulighetene er mange, 
og vi finner løsningen som passer for deg. 

Alle arrangement er like viktige for oss, og våre profes-
jonelle medarbeider vil alltid gjør sitt ytterste for at ditt 
arrangement skal bli som prosjektert. Dette gjelder både 
forventningsmessig og økonomisk. 

Som Norges største profesjonelle helårsarrangør sit-
ter vi på mye kompetanse, bredt nettverk og høy gjen-
nomføringsevne. Våre lokaler og mannskap er tilpasset 
arrangørhverdagen, og dermed yter vi en unik tjeneste i 
eventsammenheng. 

Våre erfaringer er gjort for at du som kunde skal spare 
tid, krefter og penger. Gjennom å bruke oss sikrer du 
både deg selv og kunder et godt resultat som dere kan 
se tilbake på med stolthet. Vi er stolte av det vi gjør og 
det vi har bygget opp her i Auditorium AS. Samtidig er 
det et privilegium å få lov til å fortsette med det vi gjør 
og samtidig utvikle oss videre sammen med vår kunders 
ønsker og krav. 
 
Vi kan også vise til et catering-samarbeid med noen av de 
beste og er tilpasningsdyktige både når det kommer til 
pris, menysammensetning og presentasjon.

Våre lokaler er plassert midt i Oslo sentrum og dermed 
lett tilgjengelig både med egen transport eller kollektivt. 

Eventer i sammenheng med eksisterende konserter er 
en service vi gjerne yter, da ofte gjennom egne arrange-
menter i enten Bushwick eller Leiligheten før og etter 
konserten.  Det er også mulighet for egen VIP-områder 
på enkelte konserter. Ta kontakt med vår event-avdeling 
for tilbud og tilgjengelighet.



•	 Rockefeller består av hovedsal, et stort galleri, et mindre  
øvre galleri og to loungeområder

•	 Kapasitet på 1.350 personer stående
•	 Kapasitet bankett totalt 600 personer
•	 Kapasitet i hovedsalen, 312 personer sittende
•	 Kapasitet i loungene, 200 personer sittende
•	 Avansert lyd- og lysutstyr
•	 Sentral og lett tilgjengelig beliggenhet
•	 Norges mest kjente venue
•	 Kan kobles/benyttes/brukes sammen med Leiligheten og  

John Dee

ROCKEFELLER

Sceneforhold og tekniske 
fasiliteter på Rockefeller 
er blant de beste i Norge
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Rockefellers hovedsal: 
Lokalet ligger i 2. etg med rampe i inngang fra gatenivå.
Hovedsalen har to gallerier og to sidelokaler, 
tre barer,  toaletter og to garderober.
Maks antall bankett:      312 pers.
Maks antall minglende/stående:   600 pers.
Opphøyde områder:    0, 90 m
Scene høyde:    1,20 m 
Tak høyde under galleri:   5,23 m
Takhøyde b-scene:   2,60 m
Takhøyde i inngangsparti:  2,70 m
Helling i inngangsparti:     11 grader
Takhøyde sal:
Fra scene til rigg maks:
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Nedgang til
John Dee 

Ba
r

WC
Loungebar
Sidelokalet ligger i 2.etg mot Henrik Ibsensgate, 
med egen inngang via John Dee.
Eget toalett og inngang til hovedsalen Rockefeller

Maks kapasitet bankett 150
Stående/mingling 200

Takhøyde:
Til tak
Foran bar

Inngang til 
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Sidelokale mot Badstugata
Lokalet ligger i 2. etg og har toalett, 
bar og mulighet for egen inngang og 
garderobe.
Lokalet er tilknyttet hovedsalen 
på toppen av inngangspartiet, på venstre side.
Lokalet kan deles i to med skyvedører. 
Maks antall bankett (uten PA) 240 pers.  
Maks antall minglende/stående ca 350 pers.

Takhøyde :
3,7 meter til tak
3,1 meter til lysskinner
3,3 meter til rør for oppheng
2,4 meter foran bar (grått)
2,6 meter i lavt område rundt lageret (grått)

 

For mer info, kontakt Hilde på: 
hilde@rockefeller.no

Lager

Verksted



•	 Intimt lokale med forbindelse til Rockefeller, loungebar
•	 Nytt inngangsparti i 2013 med loungeområde og Bushwick
•	 Kapasitet på 400 personer stående
•	 Kapasitet bankett på 150 personer
•	 Forbindelse til Bushwick bar, med kapasitet på 150 personer
•	 Egen garderobe
•	 To barer, oversiktelig lokale og egen backstage

Vårt event ble meget  
vellykket, og vi opplevde 
at absolutt alt fungerte 

perfekt. Dette takket være 
en stab med svært profes-

jonelle og kompetente me-
darbeidere fra Rockefeller

JOHN DEE

Bjørn Kjærstad
Leder, Hafslund ”
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Til Rockefeller
Til Pub

Inngang

Garderobe



BUSHWICK 
•	 Privat beliggenhet under Rockefeller
•	 Kan fungere som eget lokale, eller sammen med John DEE 
•	 Bushwick er inspirert av de hemmelige barene som oppstod 

i USA under forbudstiden – og her finner du en tilbakelent 
og hyggelig atmosfære gjerne akkompagnert av suverene 
DJs og konsepter. Bushwick Bar er også det ideelle stedet 
å avrunde kvelden etter den gode konsertopplevelsen på 
Rockefeller, John DEE eller Sentrum Scene.



LEILIGHETEN 
•	 Privat beliggenhet på Rockefellers tak 
•	 Kan fungere som eget lokale, eller sammen med Rockefeller 
•	 Kapasitet 120 – 230 
•	 Uteservering til 03.00 
•	 Sittende bespisning for 60 innendørs, 120 utendørs 
•	 Muligheter for grilling, både kull og gass 
•	 Egne toaletter, bar, inngang, PA og garderobe
•	 Perfekt for små dagkonferanser på 10 – 40 personer, med servering 

MESSER/UTSTILLING 



SENTRUM SCENE
•	 Sentrum Scene er en historisk scene, bestående av hovedsal,  

stort galleri, balkongbar og en lys og fin foaje
•	 Kapasitet på 1.800 personer umøblert
•	 Kapasitet på 1.050 personer sittende
•	 Kapasitet bankett på 300 personer
•	 Garderober, billettluke, toaletter samt unikt inngangsparti
•	 Avansert lyd- og lysutstyr
•	 Sentral og lett tilgjengelig beliggenhet
•	 En av Norges mest spennende scener

Mulighetene er store og eventpersonellet 
på RF ser alltid med åpne, nysgjerrige, løsn-

ingsorienterte øyner på at samarbeide til det 
beste eventet

“
”Signe Munk Wirell

Prosjektleder Z Event AS

 

 

Signe Munk Wirell
Prosjektleder Z Event AS

 

 

Alle vet hvor RF ligger og de 
fleste har vært der på konsert. 

Men få aner hvor fett dette 
lokalet blir med riktig dekor 

“
”





Vi kvalitetssikrer dine  
arrangementer og sikrer  
minnerike opplevelser

Vi kvalitetssikrer dine  
arrangementer og sikrer  
minnerike opplevelser

Sara Ousdal
Prosjektleder event 

epost: sara@rockefeller.no
Tlf: 22 03 48 06

 

Ta kontakt for en hyggelig 
prat og et uforpliktende

 

tilbud!
Hilde Tinglum

Restauratør / Prosjektleder event 
epost: hilde@rockefeller.no

Tlf: 22 03 48 22


