Velkommen til «Akersgatens arkitektoniske perle»:
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Akersgaten 74
... ble bygget etappevis i
tidsrommet 1885-1927, og
ble tegnet av arkitekt
Henrik Bull, som var sønn
av Georg Andreas Bull
som stod for rehabiliteringen av slottet i 1876.
I tillegg til Kurbadet tegnet
Henrik Bull mange andre
kjente bygg i Oslo:
Nationaltheatret, Historisk
museum og Regjeringsbygningens første avdeling, for å nevne noen.
I Kurbadbygningen finner
man i dag ikke så mye
igjen av det tidligere
Kurbadet, men der er i dag
fysikalsk institutt i 2. etasje
og et legesenter i 3. etasje.
Øvrige etasjer og rom er i
dag moderne studenthybler.
I inngangen og lobbyen
har vi bevart noe av det
unike miljøet med nydelige
veggdekorasjoner, samt
noen av de gamle skiltene
som forteller om hva
Kurbadet i sine velmaktsdager hadde å tilby sine
gjester.
Akersgaten 74 ligger
meget sentralt på hjørnet
av Akersgaten og Thor
Olsens, vis a vis St. Olavs
kirken.
Bygget ble restaurert og
pusset opp både utvendig i
innvendig i 2002, og
«Herrebadet» framstår i
dag som et moderne kurssted med lyse og trivelige
lokaler.

Sal 1 er på 110 m2
●

●

●

●

Kan innredes som f. eks. klasserom,
kinosal eller konferanserom. Passer
for grupper inntil 40 personer.
Har eget minikjøkken, permanent
sofagruppe med 7 sitteplasser og
salongbord, samt piano, tavle, flipover og lysbildelerret.
Direkte inngang fra lobby og garderobe med speil inne i salen.
Salen har dagslys med vinduer mot
Thor Olsens gate, men kan mørklegges om ønskelig.

Alle salene har
●

Downlights som
kan dempes
etter behov.

●

God ventilasjon
med mulighet for
kjøling.

●

Mellom salene er
der foldevegger
med meget god
lydisolasjon
(39 db), møter
kan derfor foregå
parallelt.

●

Toalettene og
adkomsten er
tilpasset rullestolbrukere.

Sal 2 er på 93 m2
●
●
●

●

●

Sal 3 er på 60 m2

Passer for grupper inntil 30 personer.
Har eget minikjøkken.
Har permanent sofagruppe med 11 sitteplasser.
Har piano, tavle, flipover samt lerret for
projektor etc.
Har vinduer mot gårdsrom, men kan mørklegges.

●

●

●

Sal 3 ligger nærmest husets kjøkken, som
er velegnet for undervisning og kokekurs.
Der er 2 avdelinger med 2 komfyrer i hver
avdeling, samt 1 avdeling for rullestolbrukere.
Har tavle, flipover samt lerret for projektor/overhead.
Moderne oppvaskmaskin for storkjøkken.

SPESIALINNREDEDE KURS- OG MØTELOKALER
Betegnelse
Sal
Sal
Sal
Sal

1
2
3
1+2+3

Areal m2 U-bord
110
93
60
265

24
24
-

Klasse Kinosal
36+
30
30
-

70
54
44
225

Kafé Langbord Belys.
50
32
32
150

44
40
40

Ventil.

Gulv

c
c
c

Parkett
Parkett
Parkett

abc
abc
bc

Belysning: a = dagslys / b = dempingsmuligheter / c = kan mørklegges
Ventilasjon: a = sentral luftbehandling / b = sentral luftbehandling med etterregulering / c = b + kjøling

Øverst: Forslag til planløsning
ved bruk av separate saler.
Nederst: Forslag til planløsning
ved bruk av Sal 4 til f. eks. kino.

«Sal 4» er på 265 m2
Dette får en når en bruker Sal 1, 2 og 3
samtidig.
Dersom det ikke er behov for bord, kan
det stilles opp stoler for 220 personer,
som alle vil kunne ha øyekontakt med
foreleser/taler (kinosal).
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Ta kontakt for nærmere informasjon:
Herrebadet kurs- & konferansesenter
Kurbadet, Akersgata 74, 0180 Oslo
Telefon og faks: 22 20 64 14 / Mobil: 40 40 64 18
E-post. post@kurbadet.oslo.no

