
Bonniers Konsthalls lokaler, mitt i centrala Stockholm, 
erbjuder en fantastisk miljö för såväl stora som små 
företagsevenemang. Konsthallen med sina tusen 
kvadratmeter upptar hela gatuplanet i den transparenta 
byggnaden som är ritad av arkitekten Johan Celsing. 2015 
genomfördes en stor ombyggnation av Marge Arkitekter 
och vi kan numera stoltsera med nya, uppdaterade 
lokaler. Här kan man anordna allt från frukostmöten, 
konferenser och middagar till stora mingelfester. Det ges 
även möjlighet att skapa unika upplevelser i anslutning till 
samtidskonsten.

I lokalhyran ingår värdpersonal, ett grundpaket teknik, 
städ och eventuella kostnader för ändrade larmtider.

BONNIERS KONSTHALL
Lokaler och bokning
event@bonnierskonsthall.se
Thérèse Dyhlén
+46 8 736 45 58
Sara Källsner
+46 8 736 42 66

LANTHANDELNS CATERING
Mat och dryck

info@lanthandelnscatering.se
+46 8 446 75 93

MÖTEN OCH EVENEMANG PÅ BONNIERS KONSTHALL

Genom konsthallens prisbelönta restaurang Lanthandeln 
erbjuder vi catering till ert evenemang. Lanthandeln 
tilldelades utmärkelsen Årets Kulturrestaurang 2015 för 
sitt skickliga hantverk och förmågan att smälta samman 
intryck från konst och kultur till rätter av högsta kvalitét. 
Det finns ett antal menyer att välja ifrån, och dessa kan 
självklart skräddarsys utifrån kundens önskemål.



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.
 
Heldag (8 tim) 15 000 kr
Halvdag (4 tim) 11 000 kr
Tillägg per timme efter kl. 18.00 samt helger 1000 kr 
Alla priser är angivna exkl. moms. Tiderna är inkl. tid för rigg och avrigg.

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 70 
pers. Biblioteket kan möbleras om för att passa mer exklusiva evenemang såsom sittande middagar.

Heldag (8 tim) 15 000 kr
Halvdag (4 tim) 11 000 kr
Tillägg per timme efter kl. 18.00 samt helger 1000 kr 
Alla priser är angivna exkl. moms. Tiderna är inkl. tid för rigg och avrigg.

BIBLIOTEKET (70 PERSONER)

CAFÉET (70 PERSONER)



Konferenser i Biblioteket kombineras med fördel med en bokning av caféet, där vi kan anordna allt från 
drinkar till sittande middagar för upp till 70 personer.

Heldag (8 tim) 20 000 kr
Halvdag (4 tim) 14 000 kr
Tillägg per timme efter kl. 18.00 samt helger 2000 kr 
Alla priser är angivna exkl. moms. Tiderna är inkl. tid för rigg och avrigg. 

För stående mingel och sittande middagar med upp till 300 personer kan man kombinera alla tre rum.

Heldag (8 tim) 40 000 kr
Halvdag (4 tim) 30 000 kr
Tillägg per timme efter kl. 18.00 samt helger 2000 kr 
Alla priser är angivna exkl. moms. Tiderna är inkl. tid för rigg och avrigg.

CAFÉ OCH BIBLIOTEK (70 PERSONER)

CAFÉ, ENTRÉ OCH BIBLIOTEK (300 PERSONER)



Det är möjligt att hyra hela konsthallen eller delar av utställningssalarna under de perioder då vi inte 
har några konstutställningar. 

Kontakta oss för förfrågan!

ÖVRIGA DELAR AV KONSTHALLEN (550 PERSONER)

KOMBINERA EVENEMANGET MED EN KONSTUPPLEVELSE

Bonniers Konsthall skräddarsyr gärna evenemangets innehåll efter behov. Passa på att kombinera 
konferensen med en guidad visning av den aktuella utställningen eller lägg in en spännande föreläsning 
som ger inspiration och bränsle till er kreativitet.





1. Reception 
2. WC
3. Hiss
4. Garderob
5. Ingång utställningssalar
6. Utställningssalar a-f
7. Café
8. Bibliotek
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