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It’s Raining Men – Go West – I Love the Nightlife – True Colors – I Will Survive –  
Girls Just Want To Have Fun – Hot Stuff… Bilemusikaalien klassikko
Sydneyläinen drag queen Tick houkuttelee ystävänsä Adamin ja Bernadetten mukaan esiintymismatkalle Australian  
takamaille. Adam on räiskyvä drag queen, Bernadette on jo jättänyt menestyksekkään draguransa taakseen.  
Alkaa unohtumaton matka eeppisellä bailubussilla Australian halki discohittien jytkeessä, glitteriä pöllyten ja  
kaikki valot loistaen. Musikaalin ohjaa Samuel ”Kinky Boots” Harjanne. 

TO 15.9.2022 JA TO 22.9. 2022  
HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI 

VIP PRISCILLA  VIP PRISCILLA  
AAVIKON KUNINGATARAAVIKON KUNINGATAR    
Helsingin Kaupunginteatteri, Parvekelämpiö 3. krs
(avautuu n. 2, 5 h ennen musikaalia)

•   musikaalin tapahtumaliput joko  
keskipermannolta (1.kat) tai sivupermannolta (kat 2)

•   VIP tilaisuus käynnistyy vieraiden vastaanotolla ja  
kuohuviinillä

•   laadukas buffetmenu nautitaan ennen esitystä 
•   nimikoidut yksityispöydät seurueille Parvekelämpiössä
•   Helsingin Kaupunginteatterin edustajan tervehdys  

ennen näytöstä
•   elävää musiikkia buffetruokailun aikana Lämpiötilassa
•   väliaikatarjoiluna kahvi ja musikaalin teemaleivos  

Lämpiötilassa johon lyhyt siirtymä permannolta
•   vartioidut eteispalvelut
•   näytöksen virallinen käsiohjelma
•   VIP PRISCILLA Aavikon kuningatar -tunniste muistoksi
•   VIP-henkilökunta palveluksessanne
•   VIP-pöydät seurueiden käytössä vielä hetken  

musikaalin jälkeen ennakkotilauksesta

Hinta: 239€ + alv / keskipermanto /paketti

            229€ + alv/ sivupermanto/ paketti
 

LOUNGE LOUNGE PRISCILLAPRISCILLA     
Helsingin Kaupunginteatteri, parvekelämpiö 3. krs
(avautuu n. 1 h ennen musikaalia)

•  esityksen tapahtumaliput permannolta (kat 2)
•  tilaisuus käynnistyy Lounge-vieraiden vastaanotolla  

ja kuohuviinillä
•  omat nimikoidut pöydät seurueille Parvekelämpiössä
•  näytöksen virallinen käsiohjelma
•  Helsingin Kaupunginteatterin edustajan tervehdys 

ennen näytöstä
•  elävää musiikkia ennen näytöstä Loungessa
•  väliaikatarjoiluna kahvi ja musikaalin teemaleivos 

Lämpiötilassa johon lyhyt siirtymä permannolta
•  vartioidut eteispalvelut Lounge-vieraille
•  PRISCILLA Aavikon kuningatar -tunniste muistoksi
•  Lounge-henkilökunta palveluksessanne
•  Lounge-pöydät seurueiden käytössä vielä hetken 

musikaalin jälkeen ennakkotilauksesta 

Hinta: 169€ + alv / paketti

VIP PRISCILLA  VIP PRISCILLA  
BUFFETBUFFET  

Kuohuviinitarjoilu

Lehtisalaattia, granaattiomenaa 
ja pinjansiemeniä M, G

Hiillostettua lohta  
ja mustajuurta M, G

Palviankanrintaa,  
omenaa ja kurpitsaa M, G

Punajuuriterrineä ja  
krassikastiketta L, G

Talon leipää ja levitettä L

Paistettua kuhaa  
ja kaprisperunaa M, G

Uuniomenapannacotta L, G 
ja kahvi/tee 

(jälkiruoka tarjoillaan pöytiin) 

Väliaikatarjoilu Kahvi ja musikaalin 
teemaleivos


