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Mika Eirtovaaran
luova mieli
- palveluksessasi!
Stand up on nyt ennennäkemättömän suosittua.
Ja stand upin puuhamiehellä Mika Eirtovaaralla eräällä Suomen pitkäaikaisimmista stand up koomikoista - on monta rautaa tulessa: kiertueita, yksityiskeikkoja ja nyt myös oma Day Off Club.
Tuotantoyhtiö Mika Eirtovaara Productions Oy
tuottaa komediaa lavalle, mainoksiin ja televisioon. Toimintaan kuuluvat teatterin, stand upin ja
tuotannon osa-alueet.
Uutena palveluna Eirtovaara on käynnistänyt
myös Luova mieli -palvelun, jossa hän valjastaa
oman kokemuksensa ja laajan kontaktiverkostonsa esimerkiksi asiakasyrityksen monikanavaisen
markkinoinnin sisällöntuotantoon ja brändinrakentamiseen.
- Palvelulla on tyytyväisyystakuu, eli vasta sitten
kun asiakas on hyväksynyt sisällön, työstä laskutetaan sovittu kiinteä hinta.
Eirtovaaran voi myös tilata kouluttamaan ja antamaan esimerkiksi esiintymisvalmennusta.
- On mahdollista järjestää firmalle vaikkapa
stand up -workshop. Olen käynyt antamassa opetusta muun muassa Tampereen yliopistossa.
Tietysti on aina mahdollista tilata Mika Eirtovaara myös yksityiskeikalle yritystilaisuuksiin ja
juhliin.

Livenä kiertueella ja kotonakin
Näyttämötaiteen maisteriksi opiskellut Mika Eirtovaara on tehnyt 20-vuotisen koomikonuransa
ohella uraa myös teatterimaailmassa, jossa hän
on toiminut käsikirjoittajana ja varsinkin ohjaajana.
Hän on ohjannut muun muassa Turun Linnateatterissa 5.3. ensi-iltansa saaneen Palkkamurhaajan painajaisen. Eirtovaaran ohjaama näytelmä pyörii parhaillaan myös Helsingin kaupunginte-

Uusi puolitoistatuntinen show
Mika Eirtovaara
Live on koettavissa
kiertueella ympäri
maata ja
Turussa 29.5.

atterissa ja toukokuussa alkaa seuraava ohjaustyö
Tampereen Työväen Teatterissa.
- Tällä hetkellä minulla on useita muitakin tuotantoja ja formaatteja esituotantovaiheessa. Osa
on tv-töitä, osa käsikirjoituksia, Eirtovaara kertoo.
Viime syksynä mies palasi kahden vuoden kiertuetauon jälkeen takaisin myös stand up -lavalle.
Uusi puolitoistatuntinen show Mika Eirtovaara Live
on koettavissa paitsi kiertueella ympäri maata, niin
myös Turussa 29.5.
Kymmenkunta kertaa tänä keväänä järjestettävillä Day Off Clubeilla Eirtovaaran vieraana on joukko Suomen hauskimpia stand up -koomikoita Ali
Jahingirista Heli Sutelaan ja Riku Suokakseen.
Paikkana on Mika Eirtovaaran toisen yrityksen,
Day Off -skeittikaupan tilat Brahenkadulla.
- Täällä on lämmin ja intiimi klubitunnelma:
asiakaspaikkoja on 100 ja esiintyjät ovat todella
lähellä yleisöä. Luvassa on myös varietee-esityksiä, joissa on muun muassa taikuutta ja sirkusta.
Day off Clubilla on sopimus viereisen Bistron
kanssa, minkä ansiosta iltaklubeilla on anniskeluoikeudet. Myös Show & Dinner -iltoja järjestetään. Ruokailu tapahtuu silloin Bistron puolella ennen esitystä.
Day Off -kaupalla voidaan järjestää myös yritysten iltatapahtumia, joihin ohjelma on täysin räätälöitävissä. Myös Mika Eirtovaara Live -show on
mahdollista ostaa yksityisnäytöksenä.

Mika Eirtovaara Productions Oy
www.mikaeirtovaara.com
info@mikaeirtovaara.com
puh. 050 412 9990

www.mikaeirtovaara.com

ilmoitus

