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Tervetuloa kuulemaan ja kokemaan suomalaisten rakastetuimpia kappaleita seitsemältä vuosikymmeneltä. 
Pepe Willbergin 2022 60v-juhlakiertue juhlistaa ainutlaatuisen äänen taivalta suomalaisten sydämiin vuosi- 
kymmenten takaa. Kiertue on kiitos vuosien uskolliselle kuulijakunnalle, mutta myös uusille Pepen laulusta 
vaikuttuneille yleisöille! 

PEPE 
WILLBERG

60-VUOTISEN URAN JUHLAKONSERTTI
ESPOON METRO AREENA
14.12.2022 KLO 19.00

VIP ELÄMÄLTÄ KAIKEN SAIN       
Lounge, Metro Areena, Espoo (avautuu 2.5 h ennen konserttia)

•  konserttiliput parhailta paikoilta lavan edestä permannon  
keskilohkosta tai  
istuvasta alakatsomosta lavan läheisyydestä pitkä sivu

• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Metro Areenalle
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
•  tasokas buffetillallinen nautitaan ennen konserttia  

 Lounge-ravintolassa 
• VIP-seurueille omat nimikoidut pöydät ravintolassa 
•  konsertissa on väliaika 
• vartioidut eteispalvelut illan ajan
• Juhlakonsertin VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan 

Hinta 209 € + alv / vieras (249,63 € sis. alv / vieras)
(valitse joko permanto tai istuva katsomo)  

VIP ELÄMÄLTÄ KAIKEN SAIN BUFFET MENU
Talon leipää ja levitettä (L)

Vihersalaattia (M, G)
Sitruuna-sinappikastiketta (M, G)

Sillilajitelma (L, G)
Sinappisilliä, lasimestarin silliä ja mustaherukkasilliä

Riistapateeta ja cumberlandkastiketta (L, G)
Kirkasta perunasalaattia (M, G)

Keittiömestarin Smetanassa haudutettua lohta (M, G)
Tillivoilla maustettuja pariisinperunoita (L, G)

Mustikkapiirakkaa & vaniljavaahtoa (L)
Kahvi/tee

VIP RÖÖPERIIN       
Club- ja Mario`s -ravintolat, Metro Areena Espoo
(avautuu n. 2 h ennen konserttia)

•  oma nimikoitu pöytä 3–6 hengen seurueille Club-ravintola  
alakatsomo pitkä sivu tai

     oma nimikoitu pöytä 1–2 hengen seurueille Mario’s -ravintola 
kaarre pääty

•  konsertti seurataan omasta pöydästä, josta näkymä lavalle  
(Club & Mario´s)

•  oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Metro Areenalle
•  tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
•  tasokas pöytiintarjoiltu 3-ruokalajin illallinen
•  konsertissa on väliaika
•  vartioidut eteispalvelut illan ajan
•  omiin pöytiin ravintolatarjoilu myös konsertin ajan
•  Juhlakonsertin VIP-tunnisteet muistoksi
•  VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan 

Hinta 199 € + alv / vieras (3–6 hengen seurueille) / pitkä sivu 

Hinta 179 € + alv / vieras (1-2 hengen seurueet) / kaarrepääty 

VIP RÖÖPERIIN DINNER MENU
Konjakki graavattua lohta, hernepyreetä ja keltuais fluidia (M, G)

Ylikypsää karitsan paahtopaistia, porkkanaröstiä ja  
tummaa timjamikastiketta (M, G)

Mansikkasavariini ja paahdettua valkosuklaata (G)
Kahvi/tee


