
Hyvän mielen kokous- 
päivä alkaa raikkaalla 
brunssilla tai lataa lisä- 
virettä onnistuneeseen  
päivään maukkaalta  
lounaalta. Me tarjoamme 
sinulle pelkkää hyvää  
– sesonkien makuja  
kunnioittaen.

Kokoonnu meillä tahdikkaasti ja tyylillä  
– intiimisti tai isosti. Monipuolisista tilois-
tamme löytyy varmasti sinua parhaiten 
palveleva vaihtoehto. Meillä taiteen 
talossa luovuus on läsnä arjessa ja 
juhlassa. Me palvelemme sinua sydän-
savolaisella vieraanvaraisuudella. Hyvä 
ruoka on hyvä alku. Ravintola Oodissa 
suosimme kotimaisia raaka-aineita 
vuodenaikojen mukaan, lähi- ja luomu-
ruokaa korostaen. Ruokatuotteemme on 
korkeatasoista, tyylikästä ja artesaani-
henkistä. 

Tehdään tilaisuutesi yhdessä.  
Ota yhteyttä ja kerro toiveesi!

Ravintola oodi (KanResta oy) 
Myyntihovimestari 045 187 4060 
ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi
www.kanresta.fi  
Ravintola Oodi  
Kuopion MusiiKKiKesKus 
Myyntineuvottelijat 
puh. 044 7182 371, 044 7182 378
musiikkikeskus@kuopio.fi

www.kuopionmusiikkikeskus.fi  
Hintoihin sisältyy alv. 24% / 14 %, kokoustilavuokra, tietokone, 
dataprojektori, puheäänentoisto ja vartioitu vaatesäilytys.  
Kuopion Musiikkikeskuksessa palvelee maksuton langaton verkko.

Koko päivän 
kokouspaketti:

49 € / hlö 
Sis. kahdet kahvit  

ja lounaan

puolipäivä- 
kokouspaketti:

45 € / hlö 
Sis. yhdet kahvit  

ja lounaan

Brunssi- 
kokouspaketti: 

35 € / hlö 
Sis. kokoustilan max. 5 h ja 
brunssin. Brunssilla runsas 
kattaus raikkaita suoma-
laisia makuja sesonkien 

mukaan.



Onko yrityksellänne edessä 
merkittävä  juhlavuosi? Etsitkö 
edustavia tiloja yhdistyksen  
tai seuran tapahtumaan?  
Pikkujoulut. Istuva illallinen. 
Tanssiaiset. Sukukokous.  
Vihkiminen ja hääjuhla. 

Haluatko tarjota vieraillesi jotain virkistävää 
ja inspiroivaa, joka jättää muistijäljen? 
Onnistuneen tilaisuuden lähtökohtana on 
viihtyisä miljöö, makunystyröitä hivelevät  
tarjoilut sekä ajatuksella suunnitellut ohjelma- 
sisällöt. Kun puheet päättyvät, on erilaisten 
kohtaamisten ja tunne-elämysten aika. Me 
autamme sinua löytämään sopivan esityk-
sen ja/tai esiintyjät, mikä nostaa tilaisuutesi 
eri tasolle. 

Vaivattomin vaihtoehto on valita Musiikki- 
keskuksen laajasta ohjelmatarjonnasta  
mieluinen esitys ja järjestää oma tilaisuus 
ennen tai jälkeen. 

Mikäli kaipaat yksilöllisempää otetta tai  
näyttävyyttä, tässä inspiraatioksi muutama 
esimerkki:
•   Kuopion kaupunginorkesterin koko illan  

tilauskonsertti. Esiintyjä- ja ohjelmavalin-
nat  kustomoidaan asiakkaan toiveiden 
mukaan. Ohjelmisto viihteestä klassiseen.

•   Kuopion kaupunginorkesterin pienyhtyeen 
esitys integroituna tapahtumaohjelmaan. 
Ohjelmisto viihteestä klassiseen.

Kaikki onnistuu – Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Kysy meiltä lisää! 

Kuopion MusiiKKiKesKus
Myyntineuvottelijat  
puh. 044 7182 371, 044 7182 378
musiikkikeskus@kuopio.fi

www.kuopionmusiikkikeskus.fi


