
Ravintola Merineitsin uusi revyy kertoo Viron viihdemaailman suurmiehen tarinan

Ravintola Merineitsin ohjelmasyksy alkaa tosielämään pohjautuvalla revyyllä. ”Life is a Cabaret” saa ensiesityksensä
Show & Dinner ravintola Merineitsissä perjantaina 10.10. Kabaree kertoo Viron viihdemaailman suurmiehestä Kalju
Saarekesta sekä hänen aikakautensa viihde-elämästä 1960-luvulta tähän päivään.

Kalju Saareke on Viron ammattimaisen varieteetanssin perustaja ja pisimpään alalla ollut ammattilainen. "Life is a Cabaret" -
esitys seuraa hänen värikästä elämäntyötään virolaisen viihdemaailman suurmiehenä. Esityksen mukana eletään kunkin
vuosikymmenen ilmapiiri ja tapahtumat sekä nähdään menestyneimmät ohjelmanumerot. Esityksen aikana tavataan myös monia
Viron viihdehistorian tähtiä.

”Kalju Saareke kasvatti estradilla ja varieteessa paljon tanssijapersoonallisuuksia sekä ohjasi monia menestyksekkäitä
tanssinumeroita ja varieteeohjelmia,“ sanoo revyyn ohjaaja Kristjan Kurm. ”Tämä revyy on kiitos ja kumarrus Viron viihdemaailman
grand old manille sekä samalla muistutus siitä, missä nykysukupolvemme juuret ovat.

Esitys on kolmiosainen. Show & Dinner ravintola Merineitsin monipuoliseen viihde- ja kulinaarikattaukseen kuuluu myös show-
ohjelman lomassa nautittava, keittiömestari Margus Tammperen suunnittelema, herkullinen kolmen ruokalajin menu.

“Saamamme hienot arvostelut ja loppuunmyydyt elämysillat todistavat, että Show & Dinner -ravintolan avaaminen Original Sokos
Hotel Virun tiloissa on ollut oikea päätös”, sanoo keittiömestari Margus Tammpere. ”Kabareet ja konsertit illallisineen sopivat
erittäin hyvin niin juhlallisiin tilaisuuksiin kuin pienimuotoisiinkin elämyshetkiin”, hän jatkaa.

Kabareeillan hinta on 59 euroa / henkilö sisältäen lasillisen kuohuviiniä, kolmiosaisen revyyn, kolmen ruokalajin illallisen sekä
sisäänpääsyn Café Amigoon.

Kabareeillat 10.10.-20.12. torstai-, perjantai- ja lauantai-iltaisin.

Kabareeillan konsepti, lavastus ja käsikirjoitus Kristjan Kurm, puvustus ja koreogra-fia Elo Unt, solistit Irina Haak ja Bert Pringi
tai Kalle Sepp.

Illallismenun suunnittelu Margus Tammpere .

Show- ja konsertti-iltojen varaukset ja lisätiedot:
estoria.reservation@sok.fi, viru.reservation@sok.fi tai Sokos Hotels Tallinna myyntipalvelu, puh. +372 6809 300

Lisätietoja:

Margus Tammpere, keittiömestari, Original Sokos Hotel Viru,

puh. +372 56 809 341, margus.tammpere@sok.fi

Kristjan Kurm, AS Eesti Tanstuagentuur, puh. +372 5134 787

Peep Ehasalu, Tallinnan Sokos Hotellien viestintäpäällikkö, puh. +372 56 809 343, peep.ehasalu@sok.fi

Merineitsi Show & Dinner on keväällä 2014 uusittu elämysravintola Original Sokos Hotel Virun toisessa kerroksessa. Merineitsi Show & Dinner on osa
Original Sokos Hotel Viru -hotellia, jonka liiketoiminnasta vastaa SOK-konsernin tytäryhtiö AS Sokotel. AS Sokotel vastaa myös Solo Sokos Hotel
Estorian, Café Amigon ja ravintola Amarillon toiminnasta.

Starlight Cabaret on vuodesta 2009 asti toiminut AS Eesti Tantsuagentuurin revyyteatteri.


