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Disco-musiikin mekka ja hedonismin kehto, Studio 54, on ehkä maailman kuu-
luisin yökerho. Klubi, joka nosti klubbauksen aivan uusiin ulottuvuuksiin. Fan-
tasiamaailma, jossa kaikki oli sallittua ja jota tahditti myöhemmin klassikoiksi 
nousseet 70-luvun discohitit. Rakennamme teille nostalgisen illan, jossa on 
huumoria sekä säihkettä. Vieraita kannustetaan pukeutumaan teeman mukaan, 
jolloin tunnelma nousee taatusti astetta korkeammalle.

TAPAHTUMAN KULKU
Karismaattinen ja hauska juontajapari Ravoltta ja Disco Sally pitää tunnelmaa yllä 
koko tapahtuman ajan. Juontojen lisäksi he opastavat vieraita Disco-tanssin saloi-
hin ja vetävät hauskoja aktiviteetteja. Juontajien roolihahmot ovat humoristisia ja 
mukaeltuja persoonia suoraan Studio 54 -elokuvasta. Kaksi komeaa herrasmiestä 
suoraan Studio 54:stä mikroshortseineen huolehtii vieraiden viihtyvyydestä ja toi-
mii esitanssijoina. Monipuolinen Dj vastaa taustamusiikista koko tapahtuman ajan 
ja bilebändi nostaa tunnelman taatusti kattoon.

DISCO-MENU

Fruit-green salad: 
appelsiinia, vesimelonia, 

kurkkua, ananasta,
jäävuorisalaattia

•
Insalada di tacchino:

kalkkunaa, pennepastaa,
pestorossoa, punasipulia
Sitrusmarinoituja oliiveja

•
BBQ-lihapullia

•
pestorossodip

•
Maalais-sipulileipää 

ja voita

Kesto:    4-6 h    Ryhmäkoko:  50 - 500
Paikka:  Freda 51  Hinta:  Minimi 50 hlöä / 150,00 / hlö  + alv 22%
   Yhteensä 7.500,00 + alv 22%
   Lisähenkilöt 50,00 / hlö + alv 22%

Esimerkki 
100 hlöä = 100,00 + alv 22% / hlö
200 hlöä = 75,00 + alv 22% / hlö
300 hlöä = 66,00 + alv 22% / hlö
Juomat laskutetaan kulutuksen mukaan.

TAPAHTUMA SISÄLTÄÄ Projektinjohto 
 • Suunnittelu, yhteydet, valvonta 
 Tapahtuman toteutus 
 • Valmistelu, rakennus ja purku 
 • Somistus, äänentoisto ja valaistus 
 Tapahtuman henkilökunta 
 Tapahtuman catering 
 • Oheinen buffet 
 Tapahtuman ohjelma
 • Juontajat, DJ, bilebändi, esitanssijat 
 Tapahtumatila
 • Kalusteet 
 Tapahtumalogistiikka
 


