Med rom for mange stemmer
– og nye uttrykk
Vega Scene er en Art Cinema og et lite storbyteater som løfter frem aktuelle
filmer og ny dramatikk. Gjennom et unikt sammensatt program åpner vi dører
mellom film og teater, og vi skaper rom for mange stemmer og nye uttrykk.
Vega Scene har i sitt mandat en uttalt ambisjon om å være en attraktiv arena
for debatt og meningsutveksling.
Vi er sentralt plassert 10 minutters gange fra Oslo S. Det er også enkel
adkomst med buss- og trikkeforbindelse like i nærheten. Med beliggenheten
i Hauskvartalet ved Akerselva i Oslo, er huset en del av et inspirerende og
mangfoldig lokalmiljø. Mange av våre aktiviteter og samarbeidspartnere har
lokal tilknytning. Vega Snackbar sørger for god, økologisk og bærekraftig
mat, som sikrer at konsentrasjon og humør er på topp hos dine gjester.

Håper å se deg hos oss!

www.kino.no
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Expert opinions on the
headlines, personal
stories from the field,
and cutting-edge peace
research, every week.
Available on all
podcast platforms.
prio.org/peaceinapod

Utleie
Vi har 5 ulike saler med
plass til alt fra 74 til
184 personer.
Salene har forskjellige
egenskaper og tilbyr det
du trenger for å avholde,
alt fra kurs, konferanser,
møter, utstillinger,
pressekonferanser, debatter,
teateroppsetninger og
filmvisninger.
Salene er Salongen, Kinosal
1, 2 og 3, Teatersalen,
i tillegg er det også mulig
å leie Foajeen.
Vi ønsker at du skal avholde
ditt neste arrangement hos
oss. Se www.vegascene.no
eller ta kontakt for mer
informasjon.

Hos oss får du bredt utvalg, god teknisk kompetanse og
løsningsorienterte teknikere som har et mål for øyet,
å levere deg og dine besøkende et topp resultat.
dstream.no
#streaming #flerkameraproduksjon #studioer #lyd #lys #scene

Vega Scene – for alle
Det er viktig for oss at alle skal kunne benytte seg av vårt tilbud,
og dette har vi tilrettelagt for. Bygget er universelt utformet med
lett tilgjengelige HC-toaletter, stor heis, trinnfri adkomst til scenen
og HC-plasser i alle saler.
Vega Scene er anbefalt av Norges Handikapforbund.

Vil du prøve deg som skuespiller?
Vi i Stella Casting søker alltid etter nye folk i alle aldre!
Du trenger ingen tidligere erfaring.
Registrer deg i vårt arkiv på www.stellacasting.no
Stella Casting er et castingbyrå i Oslo etablert av Celine Engebrigtsen
med lang erfaring av rollebesetning til spillefilmer, tv- serier,
teaterforestillinger, dokumentarer og reklamefilmer.

stella casting
Bøgata 9, 0655 Oslo // Tlf. 91 90 18 90

En scene for kultur og miljø
Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris i 2019, og er mer enn en scene
for film og teater. Det er også en scene for miljøsatsing. Vegas røde
tråd er grønn, og det ligger veloverveide beslutninger av hensyn til
miljøet bak alt, fra selve bygget til interiøret via råvarer og markedsføring.
Vega Scene er det første rene kulturhuset med BREEAM-NOR-sertifisering,
og baner vei for utviklingen av et «byøkologisk kultursentrum» i Hauskvartalet. Som et ledd i dette har Vegas utbygger Urbanium AS utviklet
en økologisk profil der samspillet mellom bygg og natur er sentralt.
På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. Vannet
på taket forsinkes og ledes gradvis direkte ut i Akerselva. På denne
måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader.
Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt
unikt takprosjekt. I samarbeid med forskere fra NIBIO (Norsk institutt
for bioøkonomi) har Urbanium utviklet en forskningsarena der man blant
annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø, som på taket av Vega scene.
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