
  

Sheikkis Oy ja Suomen Musiikkiteatteriensemble ry tuovat teille show'n, 

joka herättää henkiin menneiden vuosikymmenten suurimmat hitit. Time 

Travel –musikaalikabareessa kuusihenkinen, laulava ja tanssiva 

esiintyjäryhmä takaa sen, että yleisön illasta tulee ikimuistoinen. 

Show'ssa kuullaan hittejä 40-luvun jazz-melodioista, 50-luvun  

rock-klassikoista, 60-luvun kotimaisista sekä 70-luvun supertähdiltä ja 

80-luvun balladitaitureilta. Luvassa mukaansatempaava kokonaisuus, 

jossa on varmasti jokaiselle jotakin! 

Traileri osoitteesta www.sheikkis.com, tilaustiedot viestin lopussa. 

 

Time Travel – Show joka tekee juhlistasi unohtumattomat. 

http://www.sheikkis.com/


  

Erillisistä palasista koottu show paikkaan kuin paikkaan.  

 

Time Travel sopii loistavasti esitettäväksi potpuri kerrallaan kolmen 

ruokalajin illallisen yhteydessä. Kabaree on mahdollista tilata myös 

kokonaisuutena, jonka kesto on noin puolitoista tuntia. Kokopitkä show 

sisältää 15 minuutin väliajan. Esityksestä on tarvittaessa mahdollista 

irrottaa myös ainoastaan valitut osat. Kuusi erillistä potpuria sijoittuvat 

kukin omalle vuosikymmenelleen: 

40-luku  

Savun täyttämä hämyinen  

salakapakka, jossa soivat 

svengaavat numerot ovat 

vanhoja jazz-standardeja, kuten  

Ain’t Misbehavin', sekä kabaree-  

tyylisiä musikaalisävelmiä. 

50-luku  

Aito amerikkalainen kahvila  

pirtelöineen ja  jukeboxeineen.  

Twistaa kanssamme muun 

muassa Aretha Franklinin, 

Jerry Lee Lewisin ja musikaali 

Greasen tahtiin. We’ll rock you 

beyond the clock! 

 

60-luku  

Tervetuloa perinteisiin suomalaisiin tuvanlämmittäjäisiin! Näissä juhlissa tarjoillaan  

karjalanpiirakkaa ja aitoa kultaista Suomi-iskelmää. Tulisen tangon jälkeen kelpaa 

ainoastaan kipakka jenkka. Tämä potpuri on jokaisen iskelmän ystävän ehdoton valinta! 

70-luku  

Tarjoamme vuosikymmenen suurimpien artistien 

parasta musiikkia, kaikkea Dirlandaasta Tom tom 

tomiin ja Elviksestä Abbaan. Muistathan sen 

fiiliksen, vaatteet ja musiikin? Lähde siis 

kanssamme lomamatkalle irti arjesta. 

Kohteemme on Soul – ja Rock – kaikkea sitä, mitä 

70-luku oli! 

80-luku  

Tribuutti suurimmille balladeille. 80-luvun sydäntäraastavimmat rock-balladit  

Show Must Go On, Total Eclipse Of The Heart ja Bed Of Roses sovitettuna yhdeksi  

superballadiksi. 



 

Avausnumero, finaali ja show'n vaatimukset  

 

Kokopitkään esitykseen kuuluu myös alku- ja loppunumerot. Show'n tekniset 

vaatimukset eivät ole ongelma missään esitystilassa, koska meidän on mahdollista 

tuoda mukanamme kaikki tarvittava ääni- ja valotekniikka. 

 

Time Travel toimii niin suurissa konserttisaleissa, dinner show -kokonaisuutena 

ravintoloissa kuin yksityisissä juhlissa pienillä lavoilla. Parhaiten show sopii illallisen 

yhteyteen, mutta se toimii loistavasti myös irrallisena esityksenä. Sitä on helppo 

liikuttaa, joten pystymme saapumaan luoksenne minne tahansa. Tarvittaessa saatte 

meiltä tilaisuuteenne myös juontajan, ja pyrimme toteuttamaan muutkin iltaanne liittyvät 

toiveet, kuten juhlateemat. Meidän tehtävämme on tehdä  

juuri teidän illastanne täydellinen! 

Varaa esiintyjät syksyn juhliisi nyt! 

 

Olemme esittäneet show'ta ympäri Suomea jo toistakymmentä kertaa, ja sen on nähnyt yli 

3000 tyytyväistä katsojaa. Merkkipäivät, konferenssi, firman pikkujoulut tai mikä tahansa 

juhla vailla viihdyttäjää – tilaa meidät! Jos teiltä puuttuu ravintola tai catering-palvelu, 

voimme auttaa teitä sopivan löytämisessä. Ohjelmakokonaisuuden saamme varmasti 

muokattua juuri teidän tarpeitanne parhaiten palvelevaksi. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja 

pyytäkää tarjous. 

 

Kysymyksiin vastaa: 

Heikki Mäkäräinen 

Puh. 0404854247 

Mail: heikki@sheikkis.com 

 

Trailerin löydät osoitteesta: 

www.sheikkis.com 

 

Traileri Valtteri Auvinen, kuvat Salla-Maria Orvasto 
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