TAITEILIJAKOTI KOKKONEN JUHLAPAIKKANA
Miltä tuntuisi järjestää yksityistilaisuus taiteilijakodissa, jossa huolehdimme kaikesta:
-

esiintyvinä taiteilijoina korkeatasoisesta musiikki- ja kulttuuriohjelmasta juhlan aluksi

-

talon isäntäparina juhlan suunnittelupalaverista, kauniisti somistetusta juhlatilasta,
astiastosta ja ihanista tarjoiluista

-

seremoniamestareina kaikista käytännön järjestelyistä juhlan aikana

Villa Kokkonen juhlapaikkana 20,00 € / hlö


Elinan ja Antin pienoiskonsertti, juhlatila, seremoniamestaripalvelut ja suunnittelupalaveri.
Juhlan kesto 3-3,5 tuntia tuntia silloin, kun osallistujamäärä on enintään 35 henkeä. Juhlan
kesto 3,5-4 tuntia silloin, kun osallistujamäärä 36-50 henkeä. Hintaan sisältyy arvonlisävero.



Jokaisen juhlan minimiveloitus toteutuu 12 normaalihintaisen osallistujan mukaan. Lapset
5-11 v -50%. Alle 5-vuotiaat veloituksetta.

Villa Kokkosen juhlatarjoilut 24,00 – 42,00 € / hlö


neljä erilaista tarjoiluvaihtoehtoa, hintoihin sisältyy arvonlisävero

Juhlat Taiteilijakoti Kokkosessa
1.Parkkipaikat
Autoja ei parkkeerata Villa Kokkosen ilmoitustaulun viereen, vaan Järvenpään Rintamaveteraanien ja Villa Kokkosen yhteiselle parkkipaikalle, joka sijaitsee n. 40 metrin päässä Villa
Kokkosesta.
2.Juhlavarauksen alku
Jos juhlan alkamisajaksi on sovittu esimerkiksi klo 13.00, Antti saapuu klo 12.55 Villa Kokkosen
ilmoitustaulun vieressä olevalle kokoontumisalueelle vastaanottamaan juhlajoukon. Juhla(varaus)
alkaa siitä.
3.Kenkäpolitiikka
Ulkojalkineet jätetään tuulikaappiin ja eteiskäytävälle. Talossa kuljetaan ympäri vuoden
kodikkaasti sukilla. Vieraamme voivat tuoda mukanaan omat villasukat, sisätossut tai
vaihtojalkineet. Naisille suosittelemme ballerinoja tai kiilakorkoja, sen sijaan piikkikorot ovat
kiellettyjä. Miehet voivat käyttää vaihtojalkineina mahdollisimman ohutpohjaisia ja kevyitä
sisäkenkiä.
4.Juhla alkaa konserttisalissa
Siirrytään konserttisaliin, jossa tilaisuuden järjestäjä toivottaa vieraansa tervetulleiksi juhlaan. Sen
jälkeen alkaa Elinan ja Antin korkeatasoinen ja juhlallinen ohjelmanumero ”Aallon ja Sibeliuksen
jalanjäljissä”, jonka aikana vieraille esitellään Villa Kokkosen syntyhistoriaa ja nykypäivää. Elinan
ja Antin esitys huipentuu syntymäpäiväsankarin kunniaksi suunniteltuun pienoiskonserttiin, joka
päättyy Sole mio -serenadiin.
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5.Mahdollinen juhlamalja
Juhlava alkoholiton herukanlehtijuoma 2,80 € / lasi
6.Tarjoilut
Joko juhlakahvipöytä tai ruokailu
7.Vapaata seurustelua
Vapaata seurustelua, vieraiden mahdollista omaa ohjelmaa, mahdollisuus jaloitteluun Villa
Kokkosen sisäpihalla
8.Kahvipöytä

Muuta huomioitavaa
Taiteilijakoti Kokkosen isäntäpari vastaa juhlien käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja
toteutuksesta. Talo toimii juhlatilana siten, että ruokailua ja kahvittelua varten on käytettävissä 1-3
huonetta juhlan maksimiosallistujamäärän ollessa 50 henkeä.
Suunnittelupalaveri
Tilaisuuden järjestäjällä on mahdollisuus tulla Villa Kokkoseen suunnittelupalaveriin, jonka aikana
käydään läpi ja sovitaan kaikki juhlan kannalta oleelliset yksityiskohdat. Kiireettömän palaverin
kesto n. 60 minuuttia.
Vieraiden tuomat onnittelukukat
Villa Kokkoseen voi tuoda kukkia, mutta niitä ei oteta pois paketeistaan.
Villa Kokkosen arvoflyygeli
Villa Kokkosen flyygeli ei ole asiakaskäytössä eikä toimi juhlavieraiden säestyssoittimena.
Valokuvaaminen
Koska Villa Kokkonen on tiloiltaan yksityinen, olemme laatineet säännöt valokuvaamiselle: Ulkona
valokuvaaminen on sallittua ilman rajoituksia, sen sijaan Villa Kokkosen sisätiloissa voidaan
valokuvata päivänsankaria ja juhlatarjoiluja. Myös ryhmäkuvat ovat sallittuja.
Laskutus
Juhla maksetaan paikan päällä tai laskulla. Juhlan osallistujamäärä tulee vahvistaa seitsemän
arkipäivää ennen juhlaa. Laskutustiedot ilmoitetaan Villa Kokkosen isäntäparille viimeistään
juhlavarauksen vahvistamisen yhteydessä.
Force majeure
Villa Kokkonen / Mestart Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka
aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä
(esim. sähkökatkot), joka ei ole johtunut Villa Kokkosesta / Mestart Oy:stä ja jonka seurauksia Villa
Kokkonen / Mestart Oy ei kohtuudella ole voinut estää.
Parhain juhlaterveisin,
Elina ja Antti
Taiteilijakoti Villa Kokkonen

Antti A. Pesonen
Aalto-nähtävyyden johtaja, laulaja
p. 041 432 6166

Tuulimyllyntie 5, Vanhankylänniemi
04400 Järvenpää
info@villakokkonen.fi
www.villakokkonen.fi

Elina Viitaila
Mestart Oy:n toimitusjohtaja, pianisti
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