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Vain elämää –ohjelman kuudennen tuotantokauden supertähdet esiintyvät yhdessä Hartwall Arenan lavalla 
lauantaina 19.8. Konsertissa ovat mukana Robin, Samu, Laura Voutilainen, Irina, Petra, Olli Lindholm, 
Nikke Ankara sekä huippumuusikoista koostuva Leri Leskisen yhtye. Tiedossa on ilta täynnä hittejä, mielen-
kiintoisia tarinoita sekä ikimuistoisia hetkiä. Lava on tällä kertaa Arenan päädyssä.  

VAIN ELÄMÄÄ  
- konsertti
La 19.8.2017, 
Hartwall Arena   
klo 19.00 

Parhaat Paikat menu
 Platinumin keittiön tervehdys:

Andalusialainen Gazpacho tomaattikeitto L,G 
Tapaslautanen:

Serrano kinkkuja ja melonia
Manchego juustoja ja viikunaa

Grillattuja jättikatkarapuja ja aiolia L, G 
Pariloitua härän sisäfilettä

tummaa cherrykastiketta,  tankoparsaa ja
Patatas bravas L, G 
Crema Catalana G

Kahvia/teetä     
VIP Platinum buffet menu   

Tuoreilla yrteillä maustettua vihersalaattia  
ja viikunavinaigrettea L, G

Lime paahdettua lohta ja aiolia L, G
Manchego juustoa ja melonia L, G

Tapasvalikoima: 
chorizoa, balsamica herkkusieniä,  
marinoitua paprikaa ja oliiveja L, G

Maalaisleipää ja voita L
 

Ylikypsää härän entrecotea,  
tummaa cherrykastiketta

Kasvispaellaa L, G 
Appelsiinilla maustettua juustokakkua ja 

vadelmakastiketta
Kahvia/teetä

VIP PLATINUM BUFFET      
Hartwall Arena, Ravintola Platinum   
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

-  konserttiliput istuvalta permannolta  
lavan läheisyydestä

    (Lava Arenan toisessa päädyssä)     
-  buffet tarjolla ennen konserttia  

Platinumissa  
- nimikoidut pöydät seurueille 
-  Vain Elämää henkistä ohjelmaa ennen  

konserttia  
-  yksityiset eteispalvelut ja oma  

sisäänkäynti Arenalle
-  tapahtumahenkilökunta  

palveluksessanne 
-  Platinum palvelee myös väliajalla ja  

hetken konsertin jälkeen     
-  vip-henkilökunta palveluksessanne 
-  vip-tunnisteet muistoksi vieraille 
(konsertissa on noin 30 min. väliaika)

Hinta 169€ + alv  / vieras 

PARHAAT PAIKAT       
Hartwall Arena, Permantotaso
(avautuu n. 2.5 tuntia ennen konserttia)

-  konsertti seurataan lavan edessä  
olevista nimetyistä yksityispöydistä

   joissa myös ruokailu ennen konserttia     
 yksityisesti (permantotaso)
-  ainutlaatuinen tilaisuus seurata konsertti- 

valmisteluja ruokailun aikana
-  nimikoidut pöytäpaikat seurueille
-   cocktail tilaisuus ravintola Platinumissa 

ennen konserttialueelle siirtymistä
-  pöytiintarjoiltu tasokas menu (alku- ja 

pääruoka nautitaan ennen konserttia,  
    jälkiruoka tarjoillaan konsertin väliajalla),   
 A-oikeudet alueella
-  konserttilahja Vain Elämää Live CD:t 

(ensimmäinen ja toinen kattaus)   
-  yksityiset eteispalvelut ja oma  

sisäänkäynti Arenalle
-  vip-tunnisteet muistoksi vieraille
 (konsertissa on noin 30 min. väliaika) 

Hinta   229€ + alv / hlö  
(min 2 hlöä, pöytä max 8 vierasta)




