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Mun nimi on SANNI - konsertti
Pe 5.10.2018, Hartwall Arena klo 20 
Energisistä live-esiintymisistään tunnettu SANNI villitsi Arenan jo kahdesti viime joulukuussa 
Vain elämää -konserteissa. Yleisö sai mykistyä kerta toisensa jälkeen, kun SANNI vakuutti yleisön 
karismaattisella esiintymisellään ja esitteli myös poikkeuksellista lahjakkuuttaan muusikkona soittamalla 
viulua, kitaraa ja banjoa. Nyt SANNI saa vetää ensimmäisen oman keikkansa Hartwall Arenalla.
 
”Oon älyttömän kiitollinen ja onnellinen mun faneista ja koko työryhmästä. Ollaan yhdessä saatu 
tää kaikki tapahtumaan. Näillä puheilla lupaan laittaa kaikki paukut siihen, että tästä illasta tulee 
juttu, jota voidaan kaikki tahoillamme ihmetellä vielä ikivanhoina golf-lipat päässä (koska why not) 
ja miettii et olipahan pirskeet. Tervetuloa. Tästä tulee mun tähänastisen elämän siistein juttu.”

Sanni julkaisee uutt a musiikkia maaliskuussa 2018. Matka kohti  Hartwall Arenan keikkaa tulee 
sisältämään paljon yllätyksiä ja ennenkaikkea isoja biisejä.

Mun Nimi on SANNI 
Lounge k-18
Hartwall Arena, Platinum Lounge
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)
• konserttiliput permannolta 

(seisova,numeroimaton) tai istuvasta
nousevasta alakatsomosta

• pääsy permannolle ensimmäisenä
(permantoliput)

• Lounge palvelee ennen konserttia 
ja hetken sen jälkeen

•  ”tervetuloyllätys”
• oma sisäänkäynti Hartwall Arenalle 

ja eteispalvelut
• Loungessa baaripisteitä ja pöytäryhmiä
• House DJ mukana menossa konsertin 

alkuun asti
• Loungen henkilökunta palveluksessanne
• Viralliset Lounge-passit muistoksi 

konsertista

Hinta 115€ + alv / vieras

SANNI Meet & Greet 
Hartwall Arena 
• tapaaminen SANNIN kanssa 
 ennen konserttia
• konserttiliput istuvasta alakatso-
 mosta 108 lähellä lavaa
• kylmäsalaattibuffet ennen konserttia 
 seurueille
• baarimyynti A-oikeuksin 
 (rajoitettu valikoima)
• yksityisaitio ennen ja jälkeen 
 konsertin seurueiden käytössä 

Hinta 229€ + alv / vieras

SANNI Meet & Greet 
Hartwall Arena
• tapaaminen SANNIN kanssa 
 ennen konserttia
• konserttiliput istuvasta alakatso-
 mosta 108 lähellä lavaa
• kylmäsalaattibuffet ennen konserttia 
 seurueille
• baarimyynti A-oikeuksin 
 (rajoitettu valikoima)
• yksityisaitio ennen ja jälkeen 
 konsertin seurueiden käytössä

Hinta 229€ + alv / vieras

Mun Nimi on SANNI 
Dinner & Show k-18    
Hartwall Arena, Platinum Ravintola  
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia) 
• konserttiliput nousevasta alakatso-

mosta (kat 1)
• herkullinen buffetmenu ennen 

konserttia
• nimikoidut pöydät seurueille 

ravintolassa 
• oma sisäänkäynti Hartwall Arenalle 

ja eteispalvelut 
• House DJ menossa mukana konsertin 

alkuun asti
• tilaisuuden alkuun yllätys vieraille 
• Sanni-passit muistoksi 
• ravintola Platinum palvelee 

vielä hetken konsertin jälkeen
 Hinta 179€ + alv / vieras

Dinner & Show Buff et
Caesar salaatti  a naturel L • Cajun paahdett ua lohta ja 
avocado-fraichea L,G • Parsa-raviolisalaatti  a • Cheddarjuustoa 
ja mintulla marinoitua melonia VL,G • Patonkia ja voita L
BBQ-kanavartaita L,G • Paahtoperuna L,G • Srirachamajonee-
sia L,G • Juustokakkua ja vadelmamelbaa L, G • Kahvi/Tee
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