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Chateau Neuf er et av arkitektene Lund 
& Slaattos definitive signaturbygg. Et 
helt spesielt bygg, sprunget ut fra en helt 
spesiell idé om kultur, dannelse og mening-
sutveksling har i ettertiden vist seg å være et 
av høydepunktene innen norsk struktural-
isme. 

Det karakterisktiske huset med sine møter-
om, konsertlokaler, blackboxscene, ka-
feer og barer fordelt over 8 plan på 9000 
kvadrat, er i sin helhet bygget rundt byggets 
primære forsamlingsrom, Storsalen.  

Chateau Neuf utgjør et kraftfullt og særde-
les ærlig byggverk, der konstruksjonen i 
betong definerer og speiler både byggets 
eksteriør og alle dets innvendige rom. 

Siden oppføringen i 1972 har Chateau Neuf 
huset noen av verdens største artister og per-
sonligheter fra syttitallets ABBA og Miles 
Davies til dagens R.E.M og Dalai Lama, 
og er fremdeles den dag i dag et pulserende 
kulturhus med forskjellige teateroppsetnin-
ger og aktuelle konserter og foredrag.

CHATEAU
NEUF



Parkering

Billetter

Servering / Bar

Handicaptilpasset

Backline og utstyr

Garderobe

W-Lan og nett

Prosjektor

Chateau Neuf disponerer en parkering-
splass med kapasitet på inntil 30 person-
biler på forsiden av huset, og en skjermet 
parkeringsplass for 3 biler på baksiden.
Strøm til produksjonsbusser, turnebusser, 
tetc er mulig ved utendørs strømuttak. 

Chateau Neuf har avtaler med Norges 
ledende billettformidler Ticketmaster / 
Billettservice hvor man kan forhåndsselge 
biletter til arrangement på huset. Foruten 
salg på nett har Ticketmaster/Billettserv-
ice utsalgssteder på Posten, Narvesen og 
7-11-kiosker.

Chateau Neuf har i tillegg en bemannet 
billettluke alle hverdager mellom 15:00 og 
21:00.

Alle lokalene er tilpasset rullestolbrukere, 
med brede dører, to tilgjengelige heiser og 
handicaptoalett i tilknytning til alle toalett, 
samt egnede plasseringer i lokalene.
 

Chateau Neuf har en utvidet skjenkebevil-
ling med alle rettigheter i samtlige barer, 
og kan ta inn varer etter ønske og behov.

Chateau Neuf har med sine mange scener 
og lokaler det meste av scene -og back-
lineutstyr tilgjengelig, eksempelvis; Dj-
utstyr, gitar -og bassforsterkere, mikrofon-
er, scenelys m.m. Ta kontak for nærmere 
spesifikasjon.

Chateau Neuf har også gode rammeavtal-
er med flere leverandører og kan leie inn 
nødvendig ekstrautstyr til en av markedets 
beste priser.

Garderobe i 1.etg har kapasitet til full 
Storsal med sine 1005 knagger. I tillegg 
har man en garderobe på rundt 1000 knag-
ger i kjellerlokalet Betong, som både kan 
brukes i forbindelse med bruk av Betong 
og Klubbscenen. 

Med en moderne infrastruktur på nett er 
det fastlinje med 10 megabits hastighet 
opp og ned i de fleste lokalene. Dersom 
man har særskilte behov utover dette er det 
mulig å åpne for både porter og en større 
båndbredde. 

W-Lan er tilgjengelig på hele huset.

Storsalen har en fastmontert prosjektor, 
digital overhead og lerret. Lillesalen har 
et kinolerret, 35 mm fremviser og er tilret-
telagt for prosjektor. Utover dette er det 
flere portable prosjektorer, lerret og white-
boards tilgjengelig.

Alle møterom er tilrettelagt for prosjektor-
visning. 

Teknikk &    
Fasiliteter



Fasilitetene på Chateau Neuf er moderne og fleksible for 
alle typer arrangement, fra små seminarer til større og mer 
omfattende produksjoner. Byggets størrelse og planløsn-
ing gjør huset unikt i arrangementssammenheng i Oslo, 
og kan dermed tilby det meste til de fleste.

 Med tre større scener, to cafeer, seminarrom og en rekke 
andre rom og løsninger ligger forholdene godt til rette 
for skalerbare løsninger.  Man kan enten ha et seminar for 
10-20 personer eller en bedriftsfest for 1000 – eller begge 
deler. 

Ved å ha alt på ett sted ungår man unødvendig forflytning 
av mennesker, logistikk, produksjon og ekstra planlegging. 
Eksempelvis kan man ha et seminar med registrering og 

Chateau Neuf

Slottet

Oslo S

Operaen

Skalerbare
løsninger

arena-plass for stands i foajeen, et større foredrag i Stor-
salen, mindre seminar eller workshops i andre etasje og en 
middag i underetasjen. 
Ta kontakt, produksjonsteam og teknikere vil hjelpe til 
med å finne de beste løsningene for dere, enten det er lite, 
stort eller begge deler. 

Stort & Lite



Møterom & Foajee Glassbaren &
Uteserveringen

MØTEROM
I 1.etg har Chateau Neuf fire ideelle 
rom for mindre møter, seminarer eller 
workshops, hver med plass til mellom 10 
og 15 personer. Møterommene er lett 
tilgjengelige og har inngang fra foajeen, 
men skjermet i en egen gang med toalet-

GLASSBAREN
Glassbaren er den første kaféen du møter 
på Chateau Neuf og har inngang fra foa-
jéen. Lokalet er lyst med glassbyggesten 
langs veggene og er møbelert med cafébord 
og en benkløsning langs veggene. 

tilgang. Alle møte-rommene er klargjort 
for bruk av prosjektor og/eller whiteboard. 
Rommene kan også brukes som produk-
sjonslokaler, ekstra øvingsrom eller lager 
ved større produksjoner.

FOAJÉEN
Foajeen er inngangspartiet til alle lokaler 
på Chateau Neuf. Her finner du en gard-
erobe med kapasitet på over 1000 personer 

som normalt brukes ved arrangement i 
Storsalen, en egen bar og en informasjons 
–og billettluke.

Foruten å fungere som foajé for blant annet 
arrangment i storsalen er det en ypperlig 
arena for stands og proflieringseffekter.   

Glassbaren har et fastmontert lydanlegg 
og en liten scene med mulighet for mindre 
konserter, DJer og liknende. 

Lokalet har en kapasitet på inntill 100 per-
soner, og har dermed mange muligheter. 
Glassbaren passer like bra til mindre 
arrangement som til fest.

Med åpning mot foajéen kan man enten 
utvide kapasiteten ytterligere, eller knytte 
Glassbaren opp mot et større arrangement 
som benytter foajeen. I sommermånedene 
åpens også Glassbaren opp mot uteserver-
ingen.

UTESERVERINGEN
Uteserveringen på Chateau Neuf har sit-
teplasser til hele 500 personer. Dersom 

været skulle være av den litt mindre gode 
sorten er hele uteserveringen dekket av 
markiser og er i tillegg utstyrt med var-
melamper.

I sommermånedene har uteserveringen 
en egen bar. Det er mulig å dele opp ute-
serveringen hvis man ikke trenger å bruke 
hele. 

Festlokale, Foredrag, Kurs & SeminarMøter, Seminar, Workshops & Stands



Teaterscenen Bokcaféen &
Biblioteket og litt til

Teaterscenen er en klassisk blackboxscene. 
Scenen har stor takhøyde uten et fast stol-
oppsettet som gjør at man til en hver tid 
kan velge hvor i lokalet scenen skal være. 
Målene på lokalet er 13 x 13 meter og 
størelsen på scenen avhenger litt av hvor 

BOKCAFÉEN
Bokcaféen er til daglig kulturcaféen på 
Chateau Neuf og er baren som knytter 
sammen de fleste driftslokalene i 2.etg. 
Hele etasjen ble renovert i 2006 og Bok-
caféen fremstår i dag som moderne, men 

mange seter man legger opp til. Standar-
doppsettet i Teaterscenen er et amfi med 
80 sitteplasser.

Salen har dimmekurser og nødvendig 
teknisk utstyr, - ta kontakt for mer infor-
masjon om tekniske  spesifikasjoner. 
Foruten teateroppsetninger passer lokalet 
til auditions og workshops. 

med et lunt, mørkt og rustikt preg med 
en langstrakt bar, dype sittegrupper og 
cafébord. Midt i lokalet står en liten scene 
med piano hvor det til vanling settes opp 
mindre konserter og foredrag.

Bokcaféen har en kapasitet på 200 person-
er, og egner seg godt til festlokale. I tillegg 
har man mulighet til å åpne opp til Lille-
salen, Biblioteket og Jan P Syses Sal.

BIBLIOTEKET
Biblioteket er et lyst flerbrukslokale med 
stor takhøyde og en karakteristisk akustikk. 
Lokalet er til daglig møblert med store sit-
tegrupper og en liten scene. 
 
Lokalet har ikke egen bar, men har inngang 
fra Bokcaféen. Lokalet har en kapasitet på 
70 personer, men kan utvide ved å åpne 
opp mot Jan P. Syses sal. Lokalet passer like 

godt til festlokale og bankett, som seminar 
og kurslokale.

JAN P. SYSES SAL
Jan P. Syses sal er et større møte -og semi-
narrom i 2.etg med en kapasistet på 30 per-
soner, og er klargjort for bruk av prosjektor 
og whiteboard. Lokalet har inngang fra 
Bokcaféen eller egen trapp fra foajéen.

Festlokale, Foredrag, Kurs & SeminarTeater, Auditions & Workshops



KlubbscenenLillesalen

Klubbscenen er lillebroren til Betong, 
egnet til mye av det samme, men i litt min-
dre skala. 

Med en kapasitet på 350 personer er 
scenen likevel kapabel til å huse middels 

Lillesalen er en kino -og konferansesal i 
2.etg på Chataeu Neuf. Lokalet har et amfi-
oppsett med i overkant av 100 sitteplasser, 
kinolerret, 35 mm filmfremviser og sur-
roundanlegg.  Lokalet, som ble pusset opp 
i 2006, er innredet som flerbrukslokale. 

store arrangementer. Foruten konserter er 
lokalet godt egnet til seminar og foredrag. 
Lokalet har to innganger, enten gjennom 
Betong –da med garderobemulighet i kjel-
leren, eller gjennom foajéen – da med gar-
derobemulighet i foajéen. Klubbscenen har 
en bar bakerst i lokalet.

For tekniske spesifikasjoner pålyd -og 
lysanlegg, monitorer og annet, ta kontakt. 

Kapasitet:  100, sittende
Lydanlegg: Ja
Publikumsgarderobe: Nei
Bar i lokalet:  Nei
Skjenkebevilling:   Ja
Heis:   Ja
Artistgarderobe/backstage:  Ja
Lerret:  Ja, 4 x 5 m.
Sceneflate: 7x2 meter

Kapasitet:  350
Lyd -og lysanlegg: Ja
Publikumsgarderobe: Ja
Bar i lokalet:  Ja
Heis:   Ja
Artistgarderobe/backstage:  Ja
Sceneflate: XXX meter

Amfiet er bygd på skinner, og kan rulles inn 
for å bruke hele gulvflaten. 
 
Llokalet har to innganger, en fra hovedtrap-
pen og en som leder inn til Bokcafeen og 
dens barmuligheter. Lillesalen passer svært 
godt til seminar, filmvisninger, foredrag 
eller mindre scene-show. 

Foredrag, Kurs & Seminar Konserter, Bankett, Festlokale & Foredrag



Betong

Betong er den største konsertscenen på 
Chateau Neuf. Lokalet ble totalrenovert i 
2004, med stor scene, egnet backstage og 
et egnet nedfelt dansegulv foran scenen, 
som skaper en intim atmosfære, selv med 

sin kapasitet på 1150 personer. 
Ved mindre tilstelninger kan man stenge 
av halve lokalet med justerbare tepper fra 
taket. Skulle man på den andre siden ha 
behov for mer plass, ligger Klubbscenen 
vegg i vegg og kan benyttes parallelt

Betong er et flerbrukslokale som passer til 
events, konserter, messer, foredrag, bankett 

Kapasitet:  1250
Kapasitet bankett: 400
Publikumsgarderobe: Ja, 1200+
Bar i lokalet:  Ja, 2 stk
Heis:   Ja
Artistgarderobe/backstage:  Ja m/ dusj
Sceneflate: 11 x 6.5 meter

FOH
Soundcraft MH3

HØYTALERFLATE
4x EV XI 1183/63       (top/mid)
4x L`Accoustics Sb 218

X-OVER
2x XTA Dp226

FX/INSERTS
1xTC Electronics M 2000
1xTC Electronics D-TWO
1xYamaha SPX 90
1xLexicon PCM91
3x BSS Opal Dual Gate
8x DBX-160AD Comp
2x Symetrix Dual 565 E-Compressors
6x ChKlark Dn370, 32band EQ

FORSTERKERE PA
5x LAB fp6400

MONITOR
6 Mixes, all run from FOH
8xRadian RMW1122 microwedge
2x Radian 15”
5x EV T221M (12” + Horn)
4x EV Drum monitors (15” + Horn)

FORSTERKERE MONITOR
2x Crest audio CA 4
2x QSC PLX 3402

LYSSTYRING
Pearl 2008

DIMMERE 
3xOkero 1295-D, 12 Ch

PAR
35xProlite 64, 1000W
8xProlite 64 floorcans, 1000W

MOVING HEADS
4xMAC 250+

FX
6xStriplights
1xAtomic 3000

Konserter, Bankett, Messer, Festlokale & Foredrag

etc. Småbord, langbord, stoler og benker 
er tilgjengelig i dette lokalet. Betong har en 
egen inngang fra forsiden av huset, gard-
erobe og gode toalettfasiliteter. Betong har 
to barer, en på siden og en bakerst i lokalet.



Storsalen

Storsalen er det arkitektoniske hjertet i 
Chateau Neuf. Med sine 1005 sitteplasser 
er Storsalen en av de største amfiscenene 
i Oslo, - ideell for foredrag, større semin-
arer, sceneshow og konserter. Det har opp 
gjennom tidene vært, og er fremdeles,  en 

rekke TV-produksjoner, prisutdelinger, 
teaterforestillinger og konserter her, og alt 
ligger til rette for at dette kan gjentas. Hele 
lydanlegget ble byttet ut i 2008 og salen 
har svært gode tekniske fasiliteter. De to 
nederste seteradene kan fjernes ved behov.
 
I forbindelse med Storsalen er det 
tilgjengelig 4 garderober, dusj og et større 

oppholdsrom hvor artister og arrangører 
kan oppholde seg, med direkte scenetil-
gang. Ved større arrangementer i Storsalen 
er det mulig å åpne bar og garderobe i foa-
jéen i 1.etg.  

Kapasitet:  1005 sittende
Publikumsgarderobe: Ja, 1000+
Bar i lokalet:  Nei
Skjenkebevilling:   Ja
Heis:   Ja
Artistgarderobe/backstage:  Ja
Prosjektor:  Ja
Lerret:  Ja, 4 x 5 m.
Sceneflate: 15 x 15 x 10 meter

FOH
Soundcraft VI6
8Stereo Lexicon FX maskiner(med tap 
delay) og BSS 960 EQ er inkludert i mik-
sere.

HØYTALERFLATE 
24stk JBL vertec VT 4887A
12stk JBL VT 4881A(Enkel 18”)

FORSTERKERE PA
12stk CROWN I-Tech IT 4000
 3stk CROWN I.Tech IT 8000

SYSTEM MATRISE
BSS System prosessor
Soundweb London

FRONTFILL
5stk JBL VP7210-95DP

LYSSTYRING
Compulite Ovation 4D

DIMMERE
192 kanaler Compulite/DDT digidim.
(96kurser over scenehus og 96 kurser i 
front/sal)

PAR 64
60stk QUPO 64 1kW

ASYMETRISK FLOOD
4stk Ianiro iris 41kW horisontflommer
 
SYMETRISK FLOOD
16 stk Spotlight RA1, 500W 
4stk    Spotlight RA4, 500W

FRESNEL/PC/LYSKASTERE
8stk Rank standard p234
12stk   CCT starlette 1kW, fresnel
6stk     CCT Starlette 1kW, PC
20stk   Spotlight QPS 1000AF 1kW, fresnel
10stk   Spotlight QPS 1000AP 1kW, PC
16stk   Spotlight QPS 500 AP 650W PC

Konserter,  Sceneshow, Foredrag & Konferanser
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Kontaktinformasjon

ADMINISTRASJON
Åpningstid:  09:00 - 17:00
Telefon: 22 84 45 11
Fax: 22 84 45 12

EPOST
dagligleder@studentersamfundet.no
driftsansvarlig@studentersamfundet.no
utleie@studentersamfundet.no

BESØKSADRESSE
Chateau Neuf
Slemdalsveien 15 
0369 Oslo

NETT
www.studentersamfundet.no

ORGANSISASJONSNUMMER
979 918 970 MVA

Ta
kontakt


