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FLEKSIBLE LOKALER  
FOR ALLE MØTER

I hjertet av Vestfold
Bølgen ligger flott til ved vannkanten i Larvik. Gode 
parkeringsforhold samt nærhet til flyplass, buss og 
togstasjon gjør det enkelt for deg som lokal eller 
nasjonal arrangør.

Tryggt og komfortabelt 
Vi skreddersyr arrangementer etter ønsket størrelse 
i komfortable møterom og kinosaler.  Med topp 
moderne utstyr for lys og bilde og med unik 
arrangørkompetanse, gir vi ditt arrangement det lille 
ekstra. Vår kompentanse - din trygghet.

Fleksible lokaler og messeområder 
Vi har fire auditorier samt mindre møterom til ulike 
oppsett. Storsalen med 504 sitteplasser, kan gjøres om 
til flatt gulv med bord for opptil 300 personer. Vårt 
foajeområde med tilhørende saler gir gode muligheter 
for små og store utstillinger og messer. Galleriet 
og Sanden Scene er ideelt både til møter, uformelle 
samlinger og mingling. Vi hjelper deg å tilpasse 
rommene etter dine behov.

Oversikt og kapasitet
• Storsalen: flatt gulv 200 - 300 // kino 504
• Bølgen 1: kino 188 
• Bølgen 2 & 3: kino 118 
• Sanden Scene & Mesanin: 50 - 250 
         mulighet for café, klasse & kino-oppsett
• Blåboksen: klasse 60 // kino 80 
• Elvesiden: klasse 24 // kino 32
• Galleriet: klasse 40 // kino 60  

Vi skreddersyr etter  
ditt behov



SMAKFULL MAT TIL ALLE  
ANLEDNINGER 

Fleksibelt kjøkken og gode råvarer
Sanden Kafe & Bar serverer velsmakende måltider 
med flott utsikt over havet i lyse og trivelige lokaler. 
Kaffepauser, frisk frukt og annen pausemat, næringsrik 
og smakfull lunsjbuffet samt gode middager tilpasses 
ditt behov. 

Unik beliggenhet
Sanden Scene i front av huset åpner for spennende 
muligheter. Her kan du bla ha møter i cafeoppsett, 
underholdning, lunsjer, middager - eller kombinerer 
alt dette til en happening!
Norges kanskje flotteste utsikt får du med på kjøpet.

Hyggelig atmosfære i et spennende miljø 



BØLGEN - DIN EVENTPARTNER
Kulturelt innslag
Få en magisk start på kursdagen med levende musikk 
eller andre kulturelle innslag. Alle prisklasser. Et 
kulturinnslag gjør konferansen eller møtet bedre og 
mer minneverdig. Vårt mangfoldige kulturprogram 
og fleksible lokaler gir også unike muligheter til å sy 
sammen et spennende program. 

En vellykket konferanse 
Et vellykket møte eller en konferanse begynner med 
god planlegging og avsluttes med evaluering. Vi er med 
deg på hele prosessen og gjør arrangørjobben lett for 
deg. Vi tilrettelegger og koordinerer alle dine behov og 
gir deg gode ideer ut fra vår kompetanse som event-
arrangør. 

En attraktiv møteplass 
Bølgen kulturhus er en perfekt arena for konferanser, 
dagmøter, frokostmøter, kveldsarrangement og ulike 
messer både for næringslivet, offentlig sektor, lokale 
lag og foreninger. 

Større konferanser med streaming og eventer
med middag & underholdning
Bølgen har mulighet til å ha store konferanser og 
streame fra Storsalen til andre saler på huset. Dette 
er unikt i Vestfold og gir spennende muligheter for 
større arrangement. Storsalen og Sanden Kafé & Bar 
er perfekte til firmafester og middager, alene eller i 
kombinasjon.

 
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud! 
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