Kuopion

Musiikkikeskus

paketit 2017
Tiloja, tapahtumia ja tarjoilua arkeen ja juhlaan.

Sinun tilaisuutesi

Kokouspaketit
JUHLAVASTI TAI ASIALINJALLA – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

ARJESSA JA JUHLASSA – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Tahti määrää musiikissa ja tahtia tarvitaan myös asioista neuvoteltaessa. Usein kaikki on kiinni oikeasta ajoituksesta ja pienenpienet aika-arvot ratkaisevat suuria asioita. Teoria ja käytäntö kohtaavat; tieto jakaantuu,
vaihtaa omistajaa, moninkertaistuu ja jalostuu. Onnistuneessa suorituksessa asiat kulkevat tasatahtiin.
Kuopion Musiikkikeskus palvelee laajaa ja monipuolista käyttäjäkuntaa kuten esimerkiksi yritysjuhlien, seminaarien ja koulutuspäivien sekä
laajamittaisten kokousten ja kongressien järjestäjät, mutta myös esittävien taiteiden huippunimet
Suomesta ja ulkomailta sekä heidän yleisönsä.
Talon monipuoliset tilat muuntautuvat tilaisuuden luonteen mukaan. Tilaisuuksien onnistumisen
takaa osaava ja palvelualtis henkilökuntamme;
aito halu erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja
muuntuvien toiveiden täyttämiseen, vuosien kokemuksen mukanaan tuoma ammattitaito sekä
talon perusteellinen tunteminen takaavat tilaisuuksiin tahdikkuutta ja toimivuutta. Asiakkaan
toiveiden pohjalta henkilökuntamme räätälöi
tekniset puitteet ja luo tilaisuuden tunnelman
arkeen tai juhlaan.

Ravintolapalveluistamme vastaa Kanresta Oy,
jonka osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta
palvelee kokous- ja juhlavieraasi lähialueen antimilla luovasti ja hyvällä maulla. Herkullista ruokaa, iloista palvelua, kekseliäisyyttä ja taipumusta hemmotteluun – sellaista on Kanrestan palvelu
Kuopiossa!
Kuopion Musiikkikeskuksessa tieto ja taide asuvat rinnakkain, mikä heijastuu talon toimintaan
luovan ja joustavan ilmapiirin muodossa. Tässä
esitteessä esitellyt pakettivaihtoehdot ovat esimerkkejä tilaisuutesi suunnittelun lähtökohdaksi – ota yhteyttä, niin muokataan paketti teidän
yrityksellenne, yhteisöllenne tai seurueellenne
soveltuvaksi.

Konserttisali
Kuopion Musiikkikeskuksen sydän on 1064-paikkainen
punapyökkisisusteinen Konserttisali. Professori Alpo
Halmeen suunnittelema salin akustiikka on saanut
laajalti tunnustusta musiikkialan ammattilaisilta sekä
kiitosta konserttiyleisöltä. Onnistuneen akustisen
toteutuksen ansiosta myös johtavat kansainväliset levyyhtiöt ovat valinneet Kuopion Musiikkikeskuksen salin
levytyksiinsä.
Konserttisalin paikkaluku sekä näyttämön koko ja akustiikka muuntautuvat vaivatta kokous- ja kongressikäyttöön sekä tyylikästä miljöötä edellyttäviin edustus- ja
juhlatilaisuuksiin. Lisäksi tila soveltuu erinomaisesti erilaisiin estraditaiteen tilaisuuksiin kuten konsertit (klassinen ja viihde), stand up- tai tanssiesitykset. Nouseva
katsomo-osio eli permanto (750 paikkaa) on muunneltavissa mm. poistamalla penkkirivejä. Myös esiintymislava muuntautuu moneen käyttötarkoitukseen mm.
lisäämällä catwalk tai kuorokorokkeet tai laskemalla
lavan edessä oleva lattiataso orkesterisyvennykseksi.

Intiimisti tai isosti, viihteellisesti tai asialinjalla – Kuopion Musiikkikeskus on valmis
Sinun tilaisuuteesi.

Juhlat ja kokoukset, suuret tai pienet tilaisuudet, lounas
tai kahvihetki – Kanrestan kokenut ja ammattitaitoinen
henkilöstö on palveluksessasi. Palvelukokonaisuutemme koostuu hyvin tehdystä ruoasta, asiakkaiden kuuntelemisesta, joustavuudesta ja huomaavaisuudesta.
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HINTA JUHLA- TAI ESITYSKÄYTTÖÖN
Kysy tarjous:
Myyntineuvottelijat
puh. 044 7182 371, 044 7182 378
musiikkikeskus@kuopio.fi

HINTA:

Konserttisalin kokouspaketti 41 € / hlö / pv
Väh. 250 hlöä (sis. alv. 24 % / 14 %).

SISÄLTÄÄ:

Kokoustila: Konserttisali (1064 paikkaa)
Tarjoilut: Aamukahvi suolaisella kahvileivällä, lounas
noutopöydästä ja iltapäiväkahvi makealla kahvileivällä. Lounas sisältää kaksi salaattia, lämpimän ruuan,
paikallisen leipomon leipää ja levitteen, sekä jälkiruuan, reilun kaupan luomukahvin ja haudutetun teen.
Ravintola suosii tarjoiluissa paikallisten pientoimittajien tuotteita, maakunnan makuja ja luomua. Oman
pellon porkkanoita ja punajuuria on tarjolla sesongin
mukaan.
Vaatesäilytys
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Kokouspaketit

Hyvän mielen kokous

KOKOONNU TAHDIKKAASTI JA TYYLILLÄ – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

KOKOUSPAKETTI
SISÄLTÄÄ:
Kokoustila: Kamarimusiikkisali, Auditorio, Jousisto tai
Valokabinetti

HINTA:
Koko päivän kokouspaketti 41 € / hlö / pv
Väh. 20 hlöä (sis. alv. 24 % / 14 %).
Puolen päivän kokouspaketti 37 € / hlö / pv
Väh. 20 hlöä (sis. alv. 24 % / 14 %).

VIRETTÄ MIELELLE JA KEHOLLE – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

VirEttä
aivoille!
-brunssi

VirEttä
kokouspäivään!
-tarjoilut

MENU

MENU

Ravintola suosii tarjoiluissa paikallisten pientoimittajien tuotteita, maakunnan makuja ja luomua. Oman
pellon porkkanoita ja punajuuria on tarjolla sesongin
mukaan.

Vihersmoothie
3 minuutin munia
Kaurapuuroa,
mustikoita & hunajaa
Kurpitsansiemensämpylöitä, luomunäkkileipää & kirnuvoita
Mattilan leikkelettä
Pähkinä-raakasuklaakakku
Reilun kaupan
luomukahvia ja
haudutettua teetä

Kokoustiloissa kokousvedet.

HINTA:

Tarjoilut: Aamukahvi suolaisella kahvileivällä, lounas
noutopöydästä ja iltapäiväkahvi makealla kahvileivällä. Lounas sisältää kaksi salaattia, lämpimän ruuan,
paikallisen leipomon leipää ja levitteen, sekä jälkiruuan, reilun kaupan luomukahvin ja haudutetun
teen.
Puolen päivän kokouspakettiin kuuluu vaihtoehtoisesti joko aamu- tai iltapäiväkahvi.

Kamarimusiikkisali max. 240 hlöä | Auditorio max. 132 hlöä | Jousisto max. 70 hlöä | Valokabinetti max. 40 hlöä
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Lounas
Salaatti kauden kaaleista
Kvinoa-kasvissalaatti &
inkivääri-hunajakastike
Yrttikuorrutettua lohta &
papumuhennosta
Mustikkatriffle
Reilun kaupan luomukahvia ja
haudutettua teetä

Tarjoilupöydissä infoa aivojen
virkeyttä ja koko kehon hyvinvointia
edistävistä ruoka-aineista.

HINTA:

Koko päivän kokouspaketti
45 € / hlö / pv
Puolen päivän kokouspaketti
40 € / hlö / pv
Väh. 20 hlöä (sis. alv. 24 % / 14 %).

SISÄLTÄÄ:

Kokoustila: Kamarimusiikkisali,
Auditorio, Jousisto tai Valokabinetti
Kokousvedet
Vaatesäilytys

Iltapäivä
Manteli-pähkinäpiiras
Kahvia ja haudutettua teetä

17 € / hlö

Vaatesäilytys

Aamu
Vihersmoothie
Rieskarulla kalkkuna-kasvistäytteellä
Kahvia ja haudutettua teetä

Kokoustilassa on käytössä ns. aktiivi-istuimia, jotka auttavat parantamaan ja ylläpitämään fyysistä kuntoa
ja hyvinvointia istuen. Käyttäjä joutuu tasapainon ylläpitämiseksi jatkuvasti korjaamaan ylävartalonsa asentoa, jolloin syntyy erittäin monipuolisia liikesarjoja kaikkiin suuntiin ja lihasryhmiin. Jatkuva asennonhallinta vaikuttaa kehoon positiivisesti: keskivartalon lihasten toiminta aktivoituu ja syvät lihakset vahvistuvat.
Myös vatsa- ja selkälihakset vahvistuvat ja näiden seurauksena selkävaivat helpottuvat ja vähenevät huomattavasti. Aktiivi-istuimen avulla aineenvaihdunta ja verenkierto paranevat ja keskivartalo kiinteytyy.

www.kuopionmusiikkikeskus.fi |

kuopionmusiikkikeskus |

kuopionmusiikkikeskus |

KUOPIOMUSIIKKIKESKUS

Juhlasta juhlaan

Show&Dinner -paketti

SINUN ELÄMYKSESI – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Onko yrityksellänne edessä merkittävä juhlavuosi?
Etsitkö edustavia tiloja yhdistyksen tai seuran
tapahtumaan? Pikkujoulut. Istuva illallinen.
Tanssiaiset. Palkintojenjakotilaisuus. Sukukokous.
Vihkiminen ja hääjuhla. Kaikki onnistuu – Kuopion
Musiikkikeskuksessa.
Juhlien järjestäminen on kiehtova, mutta myös
haastava tehtävä – oli kyseessä kyläyhdistyksen
illanvietto, ansiomerkkijuhlat, merkkipaalu yrityksen historiassa, tuotelanseeraus, poliittinen
kokoontuminen tai perhejuhla.
Onnistuneen tilaisuuden lähtökohtana ovat talomme tilat, jotka muodostavat oivat puitteet arvokkaalle, mutta myös välittömälle ilmapiirille. Tilaisuuden luonteeseen soveltuvan tilan ja tarjoilujen
lisäksi olennainen osa tunnelmaa ovat myös viihtyisä miljöö, ohjelma ja esiintyjät.
Kun puheet päättyvät, on kokemusten ja tunneelämysten aika. Me autamme sinua myös löytämään sopivan esityksen ja esiintyjät tilaisuuteesi.

Kaikilla aisteilla – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Vaivattomin vaihtoehto on valita Kuopion Musiikkikeskuksen laajasta, kausittaisesta ohjelmatarjonnasta mieluinen esitys ja yhdistää muu ohjelmaosio ennen tai jälkeen esityksen. Mikäli kaipaat
yksilöllisempää otetta tai näyttävyyttä, tässä inspiraation lähteeksi muutamia esimerkkejä:

Kuopion Musiikkikeskuksen Show & Dinner –kokonaisuus soveltuu erinomaisesti niin yksityishenkilöiden kuin yritysten tarpeisiin. Show & Dinner
voidaan toteuttaa kaikkien Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalissa järjestettävien tapahtumien yhteydessä mikäli esityksiin on tilaa.

• Kuopion kaupunginorkesterin tilauskonsertti. Esiintyjä- ja ohjelmavalinnat kustomoidaan asiakkaan
toiveiden mukaan. Ohjelmisto viihteestä klassiseen.

Kuopion Musiikkikeskuksen ohjelmatarjonta:
www.kuopionmusiikkikeskus.fi.

Tiesithän, että väliaikavaraukset voi tehdä ja maksaa hyvissä
ajoin ennen kulttuurikokemusta ennen esityspäivää Kanrestan nettisivuilla. Varauksen voi
tehdä myös paikan päällä tuntia ennen esityksen alkua ravintolassa.

• Kuopion kaupunginorkesterin pienyhtyeen esitys.
Ohjelmisto viihteestä klassiseen.

Show & Dinner sisältää:

Lippuvaraukset

Pääsylippuvaraukset on tehtävä viimeistään 1,5 kk
ennen tilaisuutta. Pääsylippuvarausten sitovat
vahvistukset viimeistään 1 kk ennen tilaisuutta /
esityspäivää.

Puhelin 0600 96100 (1,98 €/min. + pvm)
musiikkikeskus@kuopio.fi

• Juhlatilaisuus Konserttisalissa ja tarjoilu Valohallissa /
lämpiötiloissa. Molempiin osioihin liitettävissä ohjelmanumeroita. Valohalli soveltuu erinomaisesti myös
tanssiaisiin ja istuviin illallisiin.
• Juhlatilaisuus Valohallissa tarjoiluineen.

Kanresta suunnittelee yksilöllisesti tilaisuuteesi
tarjoilut, olipa kyseessä 1000 hengen cocktailtilaisuus tai pienimuotoinen juhla.
Me hoidamme tilat, tarjoilun ja esiintyjät - nauti
Sinä hyvästä seurasta, ohjelmasta ja tunnelmasta.

•
•
•

pääsyliput illan esitykseen
buffetillallisen
vaatesäilytyksen

Valmiiden menukokonaisuuksien lisäksi keittiömestarimme suunnittelee pyydettäessä myös
täysin yksilöidyn menun asiakkaan toiveiden ja
tarpeiden pohjalta.
Valmistamme menun min. 20 henkilölle.
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Väliaikatarjoilu:

Kuopion Musiikkikeskuksen lipunmyynti
Avoinna pääsääntöisesti ma-pe klo 12-17 tai
esityksen alkuun, viikonloppuisin tuntia ennen
esitystä.

Tiedustelut ja
ryhmävaraukset

Kanresta Oy
Myyntihovimestari
Puhelin 045 187 4060
ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi
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Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
Myyntineuvottelijat puh. 044 7182 371, 044 7182 378
musiikkikeskus@kuopio.fi
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kuopiomusiikkikeskus
www.kuopionmusiikkikeskus.fi
Kanresta Oy
Myyntihovimestari puh. 045 187 4060
ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi
www.kanresta.fi

