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Norra Latin ligger mitt i Stockholms city. 
Byggt som stadens förnämsta läroverk  
erbjuder det en slottslik miljö, med skön 
stämning, för konferenser, utbildningar,  
kongresser och fester. 

Den tunga skolporten slår igen. Här råder svalka och 
lugn. Solen från trädgården lyser in över axeln och gör 
solkatter på marmorgolvet. Sorlet på Drottninggatan 
har tystnat. Du har gått in i en annan tid, i ett palats i 

Slottet mitt i staden
nyrenässansstil. Här hörs bara sorlet av samtalande säll
skap på de övre arkaderna, och av klirrande porslin från 
kaffebuffén som står uppdukad i den ena ljusgården. 

Trapphallen förbinder de stora ljusgårdarna, Bruces 
Matsalar och Aulan med de övre pelargångarna som i 
sin tur leder till konferensrum i olika storlekar. Gästerna 
cirkulerar runt i huset. Många tar sig tid att stanna och 
prata med utställare. På sina ställen står kollegor och 
bekanta lugnt konverserande.  

Norra Latin invigdes den 3 september 1880 och  
ritades av arkitekten Helgo Zettervall.
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Norra Latin byggdes i en tid då vackra  
miljöer ansågs främja bildning. Överallt i 
byggnaden finns rum och utrymmen i alla 
storlekar för möten av olika slag. Lugna  
miljöer för lärande och diskussion.

Skrider upp för den breda trappan, till första vånings
planet. Konferensdeltagare har slagit sig ned i sittgrupper 

Rum och miljö  
för det goda samtalet

för samtal och gruppövningar längs med de klassiskt 
snidade balkongräckena ut mot ljusgårdarna. På pelar
gångarnas väggar hänger konstverk av några av Sveriges 
mest kända konstnärer.

På varje våning finns konferensrum i olika storlekar. 
Från stora mötessalar som Aulan och Musiksalen, till 
de mellanstora som tidigare varit klassrum, ner till de 
mindre konferensrummen. Bland annat de två praktfulla 
styrelserummen som tidigare varit biologi och kemi 

salar. Höga fönster i djupa smygar, takens höjd och  
väggarnas trästuckaturer ger ljusa och trivsamma rum. 
Rum där historien sitter i väggarna.

Norra Latin är ett mötespalats. Vart du än går, från 
de övre arkaderna ner till Marmorvalvet i bottenvåning
en, finner du lugn och utrymmen för spontana möten. 
Överallt finns sittgrupper och avskildheter för fördjupade 
samtal, eller för eget arbete.
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Händelsernas hus
Folkets Hus är ett funktionalistiskt mäster-
verk. Där den riktigt stora internationella 
kongressen kan pågå samtidigt med års-
stämmor, utbildningar och konferenser.  
Det finns utrymmen för alla, i trevliga  
miljöer och med personlig service. 

Vid ingången på Norra Bantorget står en grupp kon
ferensgäster och stimmar. Inte mycket vittnar om alla 
aktiviteter som pågår härinne. En marmortrappa leder 
upp till entrén. Härifrån viker vissa av till Restaurang 
Cabaret. Andra fortsätter trappan rakt fram för att sedan 
dela upp sig; de som ska till egna konferensvåningar och 
de som ska till stora Kongresshallen. 

Lätt att hitta, samlat men ändå väl avdelat och snyggt.
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I Kongresshallen öppnar sig ett hav av närmare 1 400 
bekväma fåtöljer runt scencirkeln. Föredragshållare och 
artister är nära sin publik. I direkt anslutning ligger kon
ferensvåningarna med ljusa och moderna utställnings
lokaler, konferens och grupprum. I de flexibla lokalerna 
ges kreativiteten fritt spelrum. Här kan du kombinera 
seminarier, konferenser och gruppövningar med mingel, 
utställningar, uppträdanden och fester.

Den första stora etappen av nuvarande Folkets Hus 
invigdes den 18 juni 1960. Byggnaden ritades av arki
tekten Sven Markelius som var en av den svenska funk
tionalismens främsta förespråkare. Funkisen innebär att 
lokalerna erbjuder maximal flexibilitet, även för de stora 
grupperna. Ytorna är stora, rena och ljusa. ”Råa” material 
som murade väggar, stålbalkar och betong lyfts fram 
istället för att täckas över. 
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En magisk kväll 
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I Norra Latin och i Folkets Hus finns stor-
slagna salar, trivsamma konferensvåningar 
och rum som kan kombineras för att passa 
alla önskemål. Från spektakulära event till 
små personliga tillställningar.

Tänk att ha ett helt slott mitt i staden för sig själv. Vilken 
fest man skulle kunna ha. Gästerna hälsas välkomna i 
trädgården. Middagen bjuds i någon av ljusgårdarna, 
tillsammans med uppträdanden av artister. Därefter flyter 
gästerna omkring i gångar, på arkader och ner till Mar

morvalvet och Pelarsalen. Där har man barer och klubb. 
Man behöver inte vara orolig för att störa eller bli störd av 
andra gäster. Alla kan enkelt ta sig hem, till hotellsängen, 
eller vidare ut på staden, när de själva vill.  

På Norra Latin och Folkets Hus kan konferens och 
kongressdagar följas av mingel och middagar, för att 
avslutas med uppträdanden och fest. Det kan dukas upp 
i ljusgårdar, restauranger och konferensvåningar. I mag
nifika Bruces Matsalar och i Restaurang Cabaret kan 
både större och mindre sällskap erbjudas avskildhet och 
förstklassiga menyer. Här finns lokaler och miljöer att 
kombinera för inspirerande och fantasifulla aktiviteter.
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När du planerar ett event vill du känna dig 
trygg med att det praktiska kommer att 
fungera, att maten svarar mot era specifika 
önskemål och håller högsta kvalitet. 

Våra erfarna projektledare arrangerar minimöten,  
megaevents och allt där emellan. De är vana vid stora  
internationella kongresser och kan ta hand om alla  

Tusen detaljer  
som måste fungera 

möjliga önskemål på såväl service som mat. De har  
totalkontroll över både de enskilda projektplanerna  
och arbetsrutinerna i husen. Till det lägger de sin  
professionalism och arbetsglädje. De delar gärna med  
sig av sina erfarenheter för att hjälpa dig att utveckla 
dina kreativa idéer.

I köket arbetar ett sammansvetsat team. De goda 
kunskaperna och nyfikenheten använder de för att  
utveckla recept och menyer, men framförallt för att  

möta dina önskemål. De erfarna teknikerna skapar  
avancerade ljus och ljudsättningar, för såväl större  
lokaler som mindre utrymmen och enskilda konferens
rum. I kongresshallen finns videokontrollrum med fem 
kameror, och utrustning för streamingvideo.

Trådlöst internet ingår givetvis i samtliga lokaler och 
allmänna utrymmen.
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Lokaler i Norra Latin

PLAN 4

Musiksalen
451, 452, 453, 454, 455, 458, 
459, 460, 461, 462, 463

PLAN 3

Aulan
351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362

PLAN 2

Ljusgårdarna
Bruces Matsalar
251, 252, 253, 254, 255, 258, 
259, 260, 261

PLAN 1

Pelarsalen
Marmorvalvet
Garderob
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Lokaler i Folkets Hus

PLAN 3 & 5

Rum 300, 307
Rum 501, 502, 503, 504, 505

PLAN 2 & 4

Kongresshallen
Utställningsyta
Rum 201, 202, 203, 204
Rum 401, 402, 403

ENTRÉPLAN

Lilla Teatern
Café Markelius
Foajén
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NORRA LATIN

Rum Biosittning Skolsittning U-bord Öar Styrelse

Aulan 400 – – – –

Pelarsalen 300 144 54 220 –

Musiksalen 120 80 38 48 40

Kategori II 36 24 16 18 18

Kategori III 63 30 24 30 26

Styrelserum – – – – 14

FOLKETS HUS

Rum Biosittning Skolsittning U-bord Öar Styrelse

Kongresshall ABC 1 362 – – – –

Kongresshall AB eller BC 835 – – – –

Kongresshall A eller C 527 – – – –

201 52 40 22 24 20

202 130 80 44 90 44

203 – – – – 14

204 28 18 12 18 10

203/4 49 30 20 20 18

300 80 48 26 36 24

307 110 64 36 48 36

401 – – 14 – 16

402 – – 8 – 8

403 – – 20 – 20

501 36 16 18 18 18

502 – – 10 – 10  

503 18 – 10 – 10

504 30 12 16 12 16

503/4 60 28 26 18 24

505 40 18 22 – 20

  Skrivplatta finns

  Fåtöljsittning
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08-506 166 50
bokningen@stoccc.se 
stoccc.se

         

FOLKETS HUS  
& NORRA LATIN  

Minimöte, megaevent och allt där emellan
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