Velkommen
til
Festiviteten

Stedet for fest og glede!

Historikk

Festiviteten anno 1891.

Jubileumsfest 1920.

Konsert 1970.

Axel Borchgrevink.

Hovedinngang til
store festsal.

Festiviteten i Skien i Telemark er en bygning som
ble oppført for å være byens nye kulturhus,
etter den store bybrannen i 1886. Bygget er
oppført i ny renessansestil, og ble tegnet av
arkitekten Paul Due. Festiviteten sto ferdig i
1891, og ble innviet på Henrik Ibsen sin fødselsdag den 20. mars. Festiviteten rommet
bl.a. byens bad med dame og herre avdeling.
Festsaler hvor store arrangementer ble holdt og
bygget var sentralt under verdensutstillingen.
Mange firmaer og foreninger benyttet også
bygget til møter og forsamlinger.
Under andre verdenskrig ble huset annektert av
tyskerne, og brukt som hirdhus. Etter krigen ble
Festiviteten stadig mindre egnet som kulturhus
for Skien og i 1973 overtok Ibsenhuset denne
rollen. I mellomtiden holdt blant annet Frimurerlosjen i Skien til i huset. Selskapsklubben Skien
Klubselskab hadde sitt faste tilholdssted i
Festiviteten helt siden byggets første år, og
gjennom mange tiår ble det også holdt
danseskole for byens barn i Festiviteten.
I 1986 flyttet Teater Ibsen inn i Festiviteten. Det
pågikk på begynnelsen av 2000-tallet en diskusjon om oppussing og ombygging av bygningen og Teater Ibsen flyttet i 2010 til nye lokaler
på Klosterøya rett utenfor Skien sentrum.
Pr. juli 2012 stod Festiviteten tom, med unntak
av et lite lokale på gateplan som var utleid til
næringsformål. Den ble i juni 2013 solgt til
private investorer som etablerte Festiviteten
Skien as. Det er åpnet diskotek og pub I underetagen. Salene som ble benyttet av Teater
Ibsen er satt tilbake til sin opprinnelige staselige
stand og fremstår I dag som byens flotteste
festlokaler.

Byens storstue tilbake til folket
Storsalen er 200 kvadratmeter med et stort galleri og 135 kvm scene.
Scenen er beholdt I opprinnelig stand fra Teater Ibsen og skal brukes
til konserter, underholdning og eventer. Storsalen er godkjent for 300
mennesker og man kan dekke til fest for 150 personer.
Salen har lys, lyd og scene som kan benyttes av leietakere
Lillesalen er 115 kvm. Salen er godkjent for 90 personer og man kan
dekke til fest for opptil 70 personer. Salen har lys, lyd og prosjektor
som kan benyttes av leietakere.
Nytt moderne storkjøkken er bygget I 1. etg ved siden av lillesalen.
Her er det kjølerom, frys, oppvasklinje og alt som hører til av utstyr og
dekketøy for de store anledninger. Kjøkkenet betjener bade store
og lillesal med stor vareheis mellom etasjene.
Styre/møterom og kurslokale er I storsalens tilstøtende rom. Her kan
firmaer eller private leie lokale for møter eller kursvirksomhet midt i
sentrum av Skien. Lokalene kan leies på timebasis og vi bistår med
menyer og servitører om ønskelig. Styre/Møterommet har plass til
12 personer og kursrommet har plass til 20.
Begge rom har moderne AV utstyr.
Alle lokaler kan leies med eller uten catering.

Storsalen dekket til fest desember 2013.

Catering fra vårt nye storkjøkken
Kortreiste delikatesser
fra Telemark er et godt
alternativ.

Hos oss kan du arrangere:

• bryllup
• ball
• jubileer
• konfirmasjoner
• dåp
• minnestunder

• utstillinger
• eventer
• konferanser
• styremøter
• kursvirksomhet
• med mer

Vi ønsker dere velkommen til:

Festiviteten Skien as
Besøksadresse:
Hesselberggt. 2
3717 Skien
Booking:
Tlf. 92 29 00 87
bjorg@ festivitetenskien.no
booking@festivitetenskien.no

