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EMMA GAALA  
LOUNGE K-18 
Hartwall Arena, Luolaravintola   
(avautuu 2.5 h ennen Livelähetyksen alkua) 

-  Gaalaliput päälavan viereisestä K-18  
anniskelukatsomosta 107     

-  yksityinen Emma Lounge palvelee  
klo 17.30 alkaen Gaalan loppuun asti  

-   vapaa kulku katsomon ja Loungen välillä 
Gaalan ajan 

-   seurueille min 3vierasta varataan oma 
nimikoitu pöytä

-  lounge-vieraille oma erillinen sisään-
pääsyväylä Arenan pääovista 

-  kupliva Gaalatervehdys vieraille  
saapumisen yhteydessä

- yksityiset eteispalvelut Lounge-vieraille 
-  Emma Gaala- tunnisteet muistoksi 

tilaisuudesta 

Hinta  99 € + alv % 

EMMA GAALA  
Etkot Dinner & Show K-18
Hartwall Arena, Niemi Center, 2. krs.  
(avautuu 2.5 h ennen Livelähetyksen alkua)

-  Gaalaliput päälavan viereisestä K-18  
anniskelukatsomosta 107      

-  oma yksityinen sisäänkäynti ja ravintotila 
Niemi Centerissä   

-   kupliva Gaalatervehdys vieraille oman 
Niemi Center vastaanoton yhteydessä 

-  teemallinen Gaalabuffet Niemi Centerissä 
ennen Emma Gaalaa

-    nimikoidut pöydät seurueille  
Dinner & Gaala-ravintolassa  

- iltaa Etkoilla isännöi Kimmo Sainio 
-   Emma Gaalaa siirrytään seuraamaan 

Arenan puolella katsomoon  
– livelähetys alkaa klo 20

- yksityiset vartioidut eteispalvelut  
-  livelähetyksen ajan Emma Gaala Lounge 

palvelee (katsomokerros)  
-   Emma Gaala- tunnisteet muistoksi 

tilaisuudesta 

Hinta  169 € + alv % 
Buffetmenu

Vihersalaattia, sangon versoja ja
balsamico- taatelivinaigrettea L, G, M

Peruna-munakasta, paahdettuja kirsikka- 
tomaatteja ja pinjansiemeniä L, G

Manchegojuustoa maalaispatongilla ja 
viikunahilloketta L

Salami calabro, paahdettua serrano- 
kinkkua ja kalamataoliiveita L, G, M

Talon leipää ja tapenadea
Tuoretomaattisalsalla kuorrutettua  

paahdettua lohta, fetajuusto- creme fraiche 
vaahtoa ja paahdettuja juureksia L, G

Jälkiruokavalikoima 

EMMA GAALA  
YKSITYISAITIOT     
Hartwall Arena, aitiokerrokset    
(aitiot käytössä klo 17.30 alkaen) 

-  yksityinen edustusaitio 15 vieraalle 
Hartwall Arenan aitiokerroksesta 

-   aitiosta on näkymä Gaalan esiintymis- 
lavoille ja permantotasolle  
ns. Gaalapöytiin  

- bileaitio käytössä koko Gaalan ajan
-   kupliva Gaalatervehdys vieraille 

tilaisuuden alkuun
-  maistuva Gaalabuffet-tarjoilu sovittuna 

ajankohtana 
-  Gaala Hostess palveluksessanne  
-  Gaalaliput aitiovieraille (15hlöä) 
- vapaa kulku yksityisaition ja Arenan  
 yleisötilojen välillä 
-  Emma Gaala- tunnisteet muistoksi 

tilaisuudesta 

Hinta   6200 € + alv % 
(sis. 15 vierasta, liput ja ruokailu) 

Kotimaisen musiikkialan tärkein vuosittainen tapahtuma 
Emma Gaala on Hartwall  Arenalla lauantaina 8.2.2020!  


