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Superkonsertillaan Arenan valtaava Kaija odottaa illalta suuria tunteita ja yhteislaulun hurmosta. Ainutlaatuinen konsertti tulee 
sisältämään rakastettujen klassikkokappaleiden lisäksi myös yllätyksiä uran varrelta. 
”Jäi järisyttävän hienot fiilikset edellisistä Arena konserteistani. Laulan elämästä ja rakkaudesta niin kauan kuin henki kulkee, 
lavalla annan aina kaikkeni. Nyt tuntui oikealta hetkeltä palata takaisin Hartsulle ja viedä Superkonserttini uudelle tasolle.  
Minulla on ainutkertaisia ja yllättäviä suunnitelmia, jotka aion toteuttaa. Mahtavaa kokea tämä taas yhdessä. Lauletaan ihan 
hulluna koko talo nurin!!!!”, Kaija fiilistelee.

Kaija Koo on vallannut Hartwall Arenan omalla loppuunmyydyllä konsertillaan aikaisemmin vuosina 2014 ja 2015. Hän on myynyt 
urallaan yli puoli miljoonaa albumia, voittanut ainoana artistina Emma Gaalassa kolme kertaa Vuoden Naissolisti -palkinnon,  
ollut mukana kahdella supersuositulla Vain Elämää –kaudella ja julkaissut useita jo legendaarisiksi muodostuineita hitti- 
kappaleita. Edellinen albumi, platinaa myynyt Sinun naisesi, julkaistiin marraskuussa 2016. Uutta musiikkia on luvassa vielä 
syksyn aikana.

KAIJA KOO 
 

KAIJA KOO SUPER LOUNGE  K-18                  
Hartwall Arena, Ravintola Platinum  
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

- konserttiliput seisova permanto tai istuva alakatsomo pitkäsivu    
- pre-entry permantovieraille ennen muuta konserttiväkeä  
- kupliva tervetuloyllätys vieraille tilaisuuden alkuun 
-  Loungessa pystypöytiä ja pöytäryhmiä 
- musapitoista viihdykettä ennen konserttia Loungessa 
- yksityinen sisäänkäynti ja eteispalvelut Hartwall Arenalle     
- Lounge staff palveluksessanne tapahtuman ajan
- Lounge tunnisteet muistoksi vieraille 
-  Lounge palvelee myös konsertin aikana sekä hetken sen jälkeen 
 (Lounge avoinna myös mahdollisen väliajan aikana) 

Hinta  129 € + alv 24% / vieras  Seisova permanto, pre-entry

          139 € + alv 24 / vieras   Istuva alakatsomo, pitkä sivu 

Lounge-vierailla mahdollisuus tilata ennakkoon antipastoLautanen  
ja varmistaa samalla Loungesta nimikoitu pöytäpaikka. 
Tämä myydään jälkikäteen kaikille jotka ostaneet Lounge- 
paketin ja TMG Events myy. 

SuperLounge Antipastolautanen
Pariloituja jättikatkarapuja ja aiolia

Bruschetta ja Buffalo mozzarella 
Parmankinkkua ja meloonia

Nepolin Salamia 

Hinta:  18€ (sis alv 14%) 

KAIJA KOO SUPER SHOW & DINNER                      
Hartwall Arena, Luolaravintola  
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

- konsertin istumapaikat alakatsomon pitkältä sivulta 
 tai takakaarteesta alakatsomosta 
- teemallinen buffet tarjolla Superkonsertin alkuun asti 
- nimikoidut pöytäpaikat seurueille ravintolassa 
-  Superkonserttilahja jaetaan paikan päällä
-  vieraita viihdyttää Trubaduuri ennen konserttia 
-  yksityiset eteispalvelut dinner & show-vieraille
- yksityinen sisäänkäynti Hartwall Arenalle 
- tapahtumahenkilökunta palveluksessanne tapahtuman ajan
- tapahtuma-tunnisteet muistoksi vieraille 
-  Luolaravintola palvelee myös konsertin aikana ja hetken sen      
 jälkeen (myös mahdollisen väliajan aikana)

Hinta  199 € + alv 24% / vieras   alakatsomo, pitkä sivu 

    179 € + alv 24% / vieras alakatsomo, takakaarre 

Dinner & Show Buffet 
Alkusalaattipöytä:

Versoilla ja yrteillä maustettua vihersalaattia L, G
Savustettua lohta ja tartarkastiketta L, G

Tillikurkkuja L, G
Basilika-kirsikkatomaattisalattia L, G

Bulguri-belugalinssisalaattia L, G
Paahdettuja herkkusieniä ja luomu oliiveja L, G
Mozzarella-raviolisalaattia ja pistoukastiketta L

Pähkinä-siemen sekoitus L, G
Porkkanaleipää ja kirnuvoita

*******
Pariloitua broileria, hunaja-rakuunakastiketta ja timjamiperunoita L, G

********
Mustaherukkamarmeladia ja talon raakakakkua L, G

Lasi kuohuviiniä

SUPERKONSERTTI
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