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Møter & arrangementer på KODE

Meetings & Events at KODE  
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RASMUS MEYERS ALLÉ

KODE er ett av Nordens største museer for 
kunst og musikk. Våre fire kunstmuseer og tre 
komponisthjem har unike lokaler for utleie, 
som kan brukes til både små og store møter, 
konferanser, mottakelse, festmiddager og andre 
arrangement med en unik ramme. 

KODE is one of the largest museums for art 
and music in the Nordic countries. Our four art 
museums and three composer homes can all 
offer unique venues for small or lagre meetings, 
receptions, banquets and other events in a 
unique setting. 

KODE Kunstmuseer og komponisthjem
KODE Art Museums and Composer Homes

KODE 1 KODE 2 KODE 3

KODE 4 EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØLOLE BULL MUSEUM LYSØEN

Midt i hjertet av Bergen
In the heart of the city 

KODE 1–4 finner du midt i Bergen sentrum. 
Lett tilgjengelighet fra bybane, buss, 
togstasjon og de fleste hoteller.

KODE 1–4 is centrally located in the middle of the city 
centre of Bergen, and is easy to get to from the light 
rail, bus and train station as well as most of the hotels. 
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KODE 1 er et av fire museumsbygg langs lille  
Lungegårdsvann i Bergen sentrum. Bygningen  
åpnet igjen i mai 2017 etter to år med rehabilitering. 

Her kan du oppleve Sølvskatten, KODEs faste utstilling  

med gullsmedkunst fra Bergen og Singersamlingen, 

en kunst- og antikvitetssamling med europeiske og 

asiatiske antikviteter og malerier av gamle mestre.  

Gjennom tre etasjer står den 18 meter høye skulpturen 

Helix 18m, et bestillingsverk av Bård Breivik.

Bygget har museumsbutikk med design og interiør,  

restauranten Bien Centro, Designlab, et formidlings- 

rom for barn og fest- og konferansesaler. Senere vil  

Kinasamlingen og nye utstillinger med kunsthåndverk  

og design åpnes. Bygningen er tegnet av arkitekt  

Henry Bucher og stod ferdig i 1896. 

This is the building for fine craft and design  
situated in the heart of the city center. In the last 
two years, this building from 1896 has undergone 
comprehensive rehabilitation: both the building 
and the collections are more accessible to the  
public and the museum had its grand opening in 
May 2017. 

Several of KODEs collections are exhibited in KODE 1.  

Sølvskatten (The Silver Treasure) is the museum’s 

permanent exhibition of silver and gold objects  

produced  in Bergen. The Singer Collection consists of 

European and Asiatic antiques, paintings and works 

by Old Masters. Later The China Collection and new 

exhibitions of fine craft and design will open. Henry 

Bucher was the architect of the building.

KODE 1
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Kino: 200 personer

Klasserom: 110 personer (runde bord)

150 personer (klasseromsbord)

Bankett: 140 personer sittende

Mottakelse: 250 stående

Størrelse: 210 m2

FESTSALEN

The main hall is decorated with art objects from various 
time and from different artists and parts of the world. 
This is the largest room for booking. The room can be 
used for small or large meetings, banquet dinners or 
receptions.   

The hall offers the technical equipment with everything 
you need for meetings or events. Bien Catering provides 
the catering. 

Theatre: 200 people

Classroom: 110 people (round table)

150 people (classroom table)

Banquet: 140 people

Reception: 250 people

Size: 210 sq m

FESTSALEN

I Festsalen er en av veggene viet et studiemagasin som 
oppbevarer kunstgjenstander bak glass. Her er gjenstander 
fra ulike tidsepoker, kunstnere og verdensdeler lagret etter 
tema. Salen egner seg godt til store og små møter og  
konferanser, festmiddager, mottakelser, selskap m.m.  
Vinduer bakerst i salen med dagslys er tilgjengelig.

Salen tilbyr også teknisk utstyr som dekker behov til ethvert 
møte eller arrangement. Mat leveres av Bien Catering.
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Møte: 30

Bankett: 30

Mottakelse: 50 personer

Størrelse: 56 m2

AMBROSIA TØNNESEN

Ambrosia is  an exclusive venue with a spectacular 
view over the beautiful city park in Bergen.
This room is named after one of Norway’s first female 
sculptors, Ambrosia Tønnesen, who also made the J.C. 
Dahl sculpture on the facade of KODE 1. Suitable for 
smaller events, meetings or as a VIP lounge.

Meeting: 30 people

Banquet: 30 people

Reception: 50 people

Size: 56 sq m

AMBROSIA TØNNESEN 

Et eksklusivt møterom med storslått utsikt over den vakre 
byparken. Lokalet er oppkalt etter Ambrosia Tønnesen, den 
første kvinnelige skulptør i Norge som levde av sin kunst. 
Et av hennes verk er nettopp skulpturen i bronse av 
J.C. Dahl som pryder fasaden til KODE 1. Interiør i rommet 
er av designere med tilhørighet til Bergen. 

Dette lokalet kan fungerer som en VIP lounge, men egner 
seg også til mindre møter, eksklusive middager, stående 
arrangement eller til matservering i forbindelse med bruk 
av Festsalen.
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Møte: 10 personer

Størrelse: 28 m2

JOHAN BØGH

A small room ideal for meetings, parallell sessions etc. 
Named after Johan Bøgh who founded the West Norway 
Museum of Decorative Art (which now is KODE 1) and 
was the museum’s first director from 1889 to 1931. 
The Architect 3RW has designed the boadroom after 
inspiration from a former boardroom at KODE1.
Technical equipment with projector and screen is available.

Meeting: 10 people

Size: 28 sq m

JOHAN BØGH 

Et lite møterom med unik atmosfære som egner seg 
til styremøter, mindre møter, parallelle sesjoner m.m. 
Rommet er oppkalt etter Johan Bøgh som grunnla 
Vestlandske Kunstindustrimuseum i 1889 og var museets 
første direktør frem til 1931. Arkitekten 3RW har utformet 
rommet etter inspirasjon fra tidligere styrerom i KODE.
Teknisk utstyr som prosjektor og lerret er tilgjengelig.
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Mottakelse: 200 personer

Størrelse: 104 m2

THE LIBRARY

The old library is surrounded by a studio magazine in 
KODE 1. This area is suitable for receptions and smaller  
exhibitions. The cloakroom and bathrooms are also  
located here. There is also a piano which can be used  
for receptions etc.

Reception: 200 people

Size: 104 sq m

BIBLIOTEKET

Det gamle biblioteket er bygget inn i et studiomagasin i 
et åpent rom ved garderoben og toalettene. Egner seg til 
mottakelser, aperitiff, utstillinger samt mingle- og pause-
område.
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EKSKLUSIV OMVISNING 
KODE tilbyr omvisning i utstillingene for små og store grupper. 
Gi ditt arrangement en ekstra opplevelse der våre dyktige formidlere tar deg med inn i kunstens verden.  

EXCLUSIVE GUIDED TOURS
KODE offers guided tours in the exhibitons for small or large groups. A tour with our professional guides 
will give your meeting or event a unique experience into the world of art.

   

PRIVAT KONSERT
Vi arrangerer mange konserter årlig for private grupper, gjerne i kombinasjon med omvisning.  
Det finnes mange muligheter, både for større og mindre grupper.

PRIVATE CONCERT
We organize many concerts every year for both small and larger groups. 
Can also be combined with a guided tour.

GAVE TIL DELTAKERNE? 
Vi kan hjelpe deg med å finne anbefalinger og utvalg til gaver for deltakerne fra våre KODE butikker.

GIFT FOR YOUR GUESTS? 
We can help with suggestions for a suitable gift to your attendes from one of our KODE museum shops.   
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KODE tilbyr også utleie på følgende steder
KODE also offers events at the following venues

•  KODE 4, Tårnsalen

•  Edvard Grieg Museum Troldhaugen 

•  Ole Bull Museum Lysøen

•  Harald Sæverud Museum Siljustøl

Mottakelse: 250 personer

Møte: 150 personer

Bankett: 100 personer 

Størrelse: 240 m2

Mat leveres av restauranten Lysverket 
ved leie av denne salen.

 

TÅRNSALEN PÅ KODE 4 

Denne salen kan brukes både som selskapslokale, til 
bankettmiddager og mottagelser. Rommet er kvadratisk og 
luftig med tårnet som gir ekstra høyde i midten. 

Reception: 250 people 

Meeting: 150 people

Banquete: 100 people 

Size: 240 sq m
The restaurant Lysverket provides the catering. 

 

THE TOWER ROOM AT KODE 4

This venue is suitable for meetings, banquet dinners or 
receptions. The room is square and totally unique with it’s 
tower which adds an extra dimension to your arrangement. 
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Konsertsalen: 189 personer

Kafeen: 36 + 45 personer

Privat konsert i villaen: 45 personer

 

EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN

Troldhaugen var hjemmet til Edvard Grieg (1843-1907) 
og hans kone Nina. Villaen på Troldhaugen ble ferdigstilt i 
1885 og ekteparet Grieg bodde her de siste 22 somrene av 
Edvards liv. Troldhaugen består i dag av villaen, Komponist- 
hytten og ekteparets gravsted, så vel som et moderne 
museumsbygg og konsertsalen Troldsalen. På Troldhaugen 
kan vi tilby konserter for arrangementer både i villaen og 
Troldsalen. Troldsalen er en av Norges beste og vakreste 
kammermusikksaler, og her spilles årlig nærmere 400 
konserter.

Concert hall: 189 people

The cafe: 36 + 45 people

Concert in the villa: 45 people

 

Troldhaugen was the home of the famous composer 
Edvard Grieg (1843–1907) and his wife Nina. 
The Villa was built in 1885, and the couple lived there 
the last 22 summers of Edvard Grieg’s life. Troldhaugen 
became a museum in 1928 and includes Grieg’s villa, the 
composer’s hut and the Grieg couple’s gravesite as well as 
a modern museum building and the concert hall Troldsalen, 
a chamber music hall seating 189 people. Troldsalen is the 
centre of the museum’s extensive concert activities and 
has excellent acoustics. 
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Konsert i villaen: 100 personer

Kafeen: 35 + 15 personer 

OLE BULL MUSEUM LYSØEN

Ole Bulls (1810–1880) sommervilla på Lysøen ble bygget 
i årene 1872–73, og er helt unik i norsk bygningshistorie. 
Hans «lille Alhambra», som han kalte den selv, betraktes 
som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge. 
Den 700 mål store øyen har en liten kafé, 13 kilometer 
med turstier dekket med skjellsand, et lysthus og på øyens 
høyeste punkt, 76 m.o.h., et utsiktstårn reist til minne om 
Ole Bull. På Lysøen kan vi tilby konserter for arrangementet  
ditt. Uteområdene kan også benyttes til aktiviteter.

Lysøen was the home of the famous composer and violinist 
virtuoso Ole Bull (1810–1880). The museum consists of Ole 
Bull’s villa, a 17th century farm settlement and the island 
itself. Ole Bull’s summerhouse on Lysøen was constructed 
in the years 1872–73. His “little Alhambra,” as he called it, 
is considered a high point of Norwegian historicism. On the 
7 km2 island, you will find gorgeous nature, 13 kilometers 
of trails covered in crushed seashells, a gazebo, and on the 
highest point of the island (at 76 meters above sea level), 
an observation tower erected to the memory of Ole Bull. 
The villa is open for guided tours and concerts take place 
in the beautiful music hall. 

Concert in the villa: 100 people

The cafe: 35 +15 people
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Konsert i Storstuen: 45 personer

HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL

Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud 
(1897-1992) og hans kone Marie Hvoslef. Siljustøl har 
også et vakkert ute- og turområde på til sammen 176 mål. 
Opplev et særpreget komponisthjem, der musikk og natur 
står sentralt.

Concert in Storstuen: 45 people

Siljustøl was the home of the Norwegian composer Harald 
Sæverud (1897-1992) and his wife Marie Hvoslef. Siljustøl 
is a fascinating museum, and includes a large outdoor and 
hiking area. Experience a unique composer’s home, where 
music and nature play a major role.
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FOR MER INFORMASJON KONTAKT

FOR MORE INFORMATION CONTACT 

event@kodebergen.no

 +47 53 00 97 04

kodebergen.no/utleie-events
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