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Julius 
Július 6. hétfő 

10,30 Megemlékezés az Ősökről, 

ringató a jövővel- helyszín: Ősök parkja, 

közreműködik: Rábaközi Rita gitár. 

Július 11. szombat 

13,00 Bringakali Nap a Bringakaliban 

(akciós menü, zene). 

Július 11-től (aug. 22-ig) 

szombatonként 14, 00 órától Mozdulj 

Balaton! Sportrendezvények a strandon. 

Július 18. szombat 

15,00 Sakk szimultán a strandon 

Jeszenszky József mesterjelölt 

sakkozóval. 

Július 19. vasárnap 

17,00 Ringató foglalkozás 

a strandon a játszóháznál. 

Július 23. csütörtök 

20,00 Liliomfi a Soltis Színház előadása 

a Szabadtéri színpadon „félpénzes” 

program! ( A 40 éves Soltis Lajos 

Színház ajándéka a kedvező 

jegyár)/esőnap: július 24. péntek/  

Egy fővárosi éjjelen néhány ajtón-

kopogás és borítékropogás úgy hozza, 

hogy sorsok pecsételődnek meg. 

Érdekek kívánnak, felmenők diktálnak, 

szerelmek fonódnak, kapcsolatok 

bomolnak. De ahogy a szív szava veszni 

látszik, két ettől s attól fűtött színész 

ferde hajlamok, és görbe hajnalok után 

nekivág a nagyvilágnak, hogy harminc 

határon által vágva végre mindenki a 

másiké lehessen. A titkos légyottok 

színe pedig egy valutacsalogató vidéki 

fogadó, hol a vonat se járna, ha nem 

volna egy-két hadművelet, meg egy 

jókora nagy pisiszünet. Megérkeznek a 

régi szobatársak, ideje hát a 

felhőszakadásnak; jön pár nyelvi 

lelemény, néhány pesti fejlemény, sági 

bordal és vasi borzas, népi jelleg és 

szabad nyelvek, mámoros percek és 

Ákos koncertek. A csórók 

unicumoznak, gazdagék csak 

vonatoznak, az asztalok felborulnak, a 

gyógyszerek elgurulnak, a pincért élve 

lelik, a zenekart jégre teszik; a 

fejetlenség feje pedig az 

eseménycentrum színésztálentum: 

Liliomfi, a nemzetcenter 

boszorkánymester személyesen. 

Jegyárak: előzetes: 1500.-Ft,  

helyszíni: 2000.-Ft  

Helyi (állandó lakos) kedvezmény:  

az előadás díjtalanul megtekinthető, 

amennyiben a Hair c. musical-re jegyet 

vált. 

Július 24. péntek 

16,00 A mindentlátó királylány-

meseelőadás a Soltis Lajos Színház 

előadásában a Művelődési Ház udvarán, 

„félpénzes” program! ( A 40 éves Soltis 

Lajos Színház ajándéka a kedvező 

jegyár)/esőhelyszín: Művelődési Ház/. 

A helyi (állandó lakcímmel rendelkező) 

gyerekek a programot ingyenesen 

látogathatják.   

Aki bújt, aki nem, megyek…. Hova 

lehet elbújni egy mindent látó királylány 

elől? Megtalál a tenger fenekén, meglát 

a föld alatt, még a felhők fölé is ellát. 

Hiába a legfondorlatosabb csel, a 

pengeéles elme, a legvarázslatosabb 

trükk a királylány csak fordul egyet a 

sarkán és már - ipiapacs! - meg is vagy. 

Nem maradt a birodalomban már se 

királyfi, se herceg, se lovag, se báró, se 

gróf. 

A király és a királyné végső 

elkeseredésében odaadná a királylányt 

az első akárkinek, aki belép a kapun. 

Aladár, a kondás legény téved a 

palotába, de hova bújjon? 

Jegyárak: előzetes: 1500.-Ft,  

helyszíni: 2000.-Ft. 

Július 25. szombat 

20,15 Paulikovics Pál, gitárkoncert a 

templomok terén. 

21,00 Balatonakali Music Night Run 

 2020 - Futóverseny, 

éjszakai futás, zene?  

Mi most összegyúrtuk 

nektek! (Magyar 

Futósport Egyesület)  

Július 26. vasárnap  

20,15 Duo Chiaro gitárkoncert a 

templomok terén.  

Július 30. csütörtök 

20,15 3 a (Gitáros) kislány, koncert a 

templomok terén.  

Július 31. péntek  

20,15 Flash mob Kováts Barna 100 . 

születésnapjára a templomok terén. 

Augusztus 

Augusztus 1. szombat  

20:15 A gitártábor résztvevőinek 

koncertje a templomok terén. 

Augusztus 7. péntek 

Edzz a szabadban! – 

ingyenes sportprogram a 

strandon.  

NYÁR 



Augusztus 8. szombat 

20,00 HAIR musical a Pannon 

Várszínház előadásában (esőnap: 

augusztus 11. kedd). 

A világhírű musical Likó Marcell és 

Marton Lívia új dalszöveg-fordításaival, 

Vándorfi László magyar szövegkönyv 

változatával kerül bemutatásra. 

Főhősünk Claude Bukowski, egy 

kivándorolt család sarja behívót kap. 

Katonának kell állni, háborúba kell 

menni egy soknemzetiségű Közép-

Európából a soknemzetiségű Amerikába 

sodródó fiatalembernek. New Yorkban 

egy, szabadságvágyát sokféleképp 

megfogalmazó, identitását kereső fiatal 

társaságba csöppen. A Berger vezette 

csapat a bevonulás előtt elégeti 

behívóját és ezt várják Claude-tól is. 

Lázadnak és szenvednek tőle – 

önazonosságukat keresik, közüket saját 

hazájukhoz. 

Tréfák, bulik, szerelem és barátság 

kísérik hőseink útját a megdöbbentő 

végkifejletig, miközben 

emblematikussá nemesült, világhírű 

dalok szólalnak meg, élőzenei kísérettel. 

Az eredeti New York-i bemutató 

producere Michael Butler volt. 

A színdarab Magyarországon a 

THEATRUM MUNDI Színházi és 

Irodalmi Ügynökség közvetítésével 

kerül színre. 

Jegyárak: előzetes: 3500.-Ft,  

helyszíni: 4000.-Ft. 

Augusztus 20. csütörtök 

18,00 Ünnepség a Művelődési Ház 

udvarán. 

20,30 tűzgyújtás a strandon a Brass 

Show műsorával. 

 

 

 

 

Augusztus 21. péntek 

20,00 Budapest Bár koncert a Szabadtéri 

színpadon /esőnap: augusztus 24. hétfő/. 

Márciusban jelent meg a Budapest Bár 

új lemeze Ha megtehetnéd címmel. Mi 

más lenne egy tavaszi lemez témája, 

mint a vágy és a szerelem! Az albumra 

felkerültek régebbi koncert kedvencek, 

új feldolgozások, és született 4 

vadonatúj dal is! A lemezen 11 énekes 

és 5 zenész szerepel 14 dallal! 

Balatonakaliban a Farkas Róbert vezette 

Budapest Bár zenekar mellett fellép 

Németh Juci, Szűcs Krisztián és Keleti 

András. 

A Budapest Bár a szívbemarkoló és 

szívderítő dalok cigányzenei 

feldolgozásaival vált Magyarország 

egyik legnépszerűbb zenekarává. Az 

együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő 

zenészeknek és a magyar rockzene 

kultikus énekeseinek köszönheti. Az 

eredetileg egyetlen lemezre születő 

Budapest Bár tizenkét énekessel, 

teljesen egyedi felállásban működik – 

talán épp ezért lett mára a legkeresettebb 

koncertzenekar, fesztiválok és 

nagyszínpadok rendszeres fellépője. A 

Budapest Bár védjegyévé vált egyedi 

stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, 

budapesti kávéházak világáig nyúlik 

vissza. Az ismert és kedvelt dalokat 

cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, 

klezmer és számos zenei műfaji 

elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel 

megteremtve egy új zenei irányzat, a 

gypsy lounge alapjait. 

A Budapest Bárt vezetőjének és 

alapítójának, Farkas Róbertnek eredeti 

szándéka pontosan az volt, hogy új 

lendületet adjon a kávéházi cigányzene 

műfajának, életben tartva és megújítva a 

régi hagyományokat. A zenekarnak 

köszönhetően rég elfeledett dallamok 

váltak újra a köztudat, és a fiatalok 

kultúrájának részévé. Számos régi dalt 

leporoltak, elfeledetteket élesztettek 

újra, közismerteket öltöztettek új 

köntösbe, az utóbbi időben pedig 

számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, 

stílusok és korosztályok találkoznak a 

produkcióban – talán ezért is szeretik 

fiatalok és idősebbek egyaránt az 

együttest, amely mára többgenerációs 

kedvenccé vált. 

A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok 

között és kiszakít a mindennapokból.  

Örömzene nyitott füleknek! 

A zenekar tagjai: Farkas Róbert 

(hegedű, gitár), Farkas Mihály 

(cimbalom), Ökrös Károly (harmonika), 

Farkas Richárd (nagybőgő), Kisvári 

Ferenc (dob). 

Jegyárak: előzetes: 4000.-Ft. 

helyszíni: 4500.-Ft. 

 Balatonakali központjában a 

Vasútállomás mellett, a Templomok 

terén található a Szabadtéri Színpad. A 

több mint 500 ülőhelyes, 1000 fős 

nézőtér természetes lelátója 

levendulasorok által szegélyezett, a 

műsorra várakozva teljes balatoni 

panorámát csodálhat meg a kedves 

vendég. A helyszínen szépen felújított, 

modern, férfi és női akadálymentes 

mosdók találhatók. A közvetlen 

közelben díjtalan parkolási lehetőség 

biztosított több helyen. 

Akadálymentesen megközelíthető a 

nézőtér is, a parkolóban akadálymentes 

parkolóhelyeket tartunk fenn. A 

helyszínen minőségi, helyi borokat 

vásárolhatnak. 

A Szabadtéri színpad előadásaira 

elővételes jegyek kaphatók a 

balatonakali strand főpénztárában és 

online a www.programturizmus.hu 

oldalon. 

 Csoportos jegykedvezményekért 

érdeklődjön a programszervezőknél 

(program@balatonakali.hu, 06 87 655 

858) vagy a strand főpénztárában. 

Bővebb, folyamatosan frissülő 

információ hirdetőinken,  

        az Akali Tv-ben,  

        a www.balatonakali.hu-n,  

és hivatalos Facebook oldalainkon:  

          Balatonakali Fesztivál 

          Balatonakali Önkormányzat 

A programváltoztatás joga fenntartva!


