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Szezonnyitó, „esonap” és 

Szent Iván éji programok 

 Június 22. 

10,30 Első hajó fogadása a kikötőben - 

közreműködik a Fourtissimo, 

szezonnyitó beszédet mond: Koncz 

Imre polgármester és Kollár József 

vezérigazgató (Balatoni Hajózási Zrt.). 

10,45-től és 11,45-től egy órás 

sétahajózás. (max. 55 fő befogadó 

képességű hajó.) 

10,50 Zenés séta a Fourtissimoval a 

Szabadtéri színpad levendulásába. 

11,00-tól Levendulaszüret a készlet 

erejéig. A levendulát mindenki saját 

felelősségére, saját eszközzel szedheti.  

12,00-tól Mencshelyi Placc Piac – Piac 

a „Főtéren” és környékén. Vásárolható 

portékák: lenvászon ingek, szoknyák és 

zakók; tisztított víz; ásvány ékszerek; 

fotók a Balaton- Felvidékről; kerámiák; 

selyemre festett képek; könyvszobrok; 

textiláruk; borok; papírfonások; 

pontozó technikával készült ékszerek, 

képek, bögrék; fafaragások; 

rongyszőnyegek. 

Közben becsületkasszás örömfőzés a 

Placc Piac tagjaitól. 

17,00-20,00-ig Zsonglőr játszóház - 

közel 100 eszközzel az Evangélikus 

udvarban. Aszfaltrajzverseny a Dózsa 

György utcában. 

18,30 A „Főtér” valamint a települési 

csapadékvíz elvezetés fejlesztéseinek 

ünnepélyes zárása, átadása. 

18,45 Az esőt felszárítani úgysem 

tudod – Máté Péter zenés est, retro 

slágerekkel Csikó Teodóra és Takács  

 

 

 

 

 

Zoltán (a Győri Nemzeti Színház 

művészei) előadásában. Közben: Tüzes 

Borok kóstolója és vására. 

19,45 Fourtissimo Jazzy Night – jazz est  

kb. 20,30-20,45-kor a Szent Iván éji 

tűzkerék görgetése, kísérése a falun 

keresztül a partig… 

(Közreműködnek: Szegedi 

Látványszínház, Csikó Teodóra és 

Takács Zoltán, lakosaink, vállalkozók.) 

Kiállítás megnyitók 

Június 29. 

18,00 "Akali alkotások"- helyi 

művészek közös tárlata a „Régi iskola” 

kiállítótérben a Dózsa György u. 3. sz. 

alatt valamint Rajczi Zoltán és 

Blaskovics Attila festőművészek 

kiállítása a Kulturális épület és Kiállító 

teremben, Vasút tér 4. 

Kiállításaink megtekinthetőek július 1 - 

augusztus 20. között minden nap 

17,00-21,00 óráig Balatonakaliban a 

Dózsa György utca 3. és a Kulturális 

épület és Kiállító teremben, Vasút tér 

4. sz. alatt. (valamint Tájházunk 

állandó kiállítása: Kossuth u. 36.) 

Borhétvége  

a           Üzletháznál  

Július 5-6. 

Július 5. péntek 
19,00 Buli a Hello Kids party 
zenekarral. 

Július 6 . szombat 
19,00 Cobbler, Miller & The Tralls 

Vendégünk a Mencshelyi Piac Placc 

 

 

 

 

 

Hetedhét Mesefesztivál 

Július 6-12. 

Koncert és színházi előadás a 

Szabadtéri színpadon, mese, mozi, 

játszóház, rajzverseny és 

csillámtetoválás a strandon a 

játszóháznál. 

Július 6. szombat 

15,00 Rajzverseny a strandon a 

játszóháznál, a Balatonakali 

Üdülőtulajdonosok Egyesülete 

szervezésében. 

18,30 Alma koncert – A Hetedhét 

mesefesztivál nyitó bulija a Szabadtéri 

színpadon. 

Július 7. vasárnap 

16,00 Répa-retek-mogyoró – zenés, 

interaktív gyerekműsor a strandon a 

játszóháznál. 

21,00 Kis kedvencek titkos élete 2. a 

kertmoziban. 

Július 9. kedd 

15,00 Csillámtetoválás a strandon a 

játszóháznál. 

21,00 Így neveld a sárkányodat 3. a 

kertmoziban. 

Július 11. csütörtök 

15,00 Csillámtetoválás a strandon a 

játszóháznál. 

Július 12. péntek 

15,30 Ovimuzsika síppal, dobbal, nádi 

hegedűvel a strandon a játszóháznál. 

20,00 Pannon Várszínház: A Pál utcai 

fiúk c. előadása – A Hetedhét 

mesefesztivál záró műsora a 

Szabadtéri színpadon.  

Esőnap július 15. hétfő. 

Molnár Ferenc világhírű regénye 

alapmű az emberi társadalom 

természetéről, a hősiesség, az árulás, 

az esendőség és a hazaszeretet 

fogalmáról.  
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Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek 

örök példák, örök kortársaink. 

A klasszikus alapmű ezúttal nem 

gyerekek, hanem ifjú emberek 

konfliktusaként szólal meg. A drámai 

helyzetek így még keményebbek, 

melyeket tovább fokoznak a mai 

hangzású zenék és dalszövegek. Az 

előadásban döntő szerepet játszik a 

tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, 

a színészek zenei-ritmikai kreativitása, 

a fiatalság ereje, humora, az eredeti 

mű katartikus üzenete. 

Jegyárak: előzetes: 3000.-Ft, helyszíni: 

3500.-Ft. 

21,00 Kis kedvencek titkos élete 2. a 

kertmoziban.  

Július 13. szombat 

Bringakali Nap- "Erős lábak" versenye-

AkaliforniaNight kerékpáros 

örömfutam.  

12 órától kedvezményes Bringakali 

menü (bográcsgulyás, óriás 

palacsinta). Minden menühöz 

tombolaszelvény jár. Tombolasorsolás 

18,45 órakor. 

18 órától regisztráció, rajtcsomag 

átvétel, Dj Herczeg Szilárd. 

18,45 órakor Tombolasorsolás. 

19 órától folyamatos indítással 

indulnak a kerékpárosok. 

kb. 21,00 meglepetés díjak kiosztása 

(legifjabb, legidősebb kerekező, családi 

különdíj stb…). 

Retró discó DJ Herczeg Szilárddal 

Kerekezhető távok a kijelölt 

kerékpárúton: 

- 15 km (örvényesi fordító és frissítő: 

BalatonBár) 

- 27 km (Révfülöp fordító és frissítő: 

Piac) 

- két körös: 42 km (a 15km-es és a 

27km-es körök tetszőleges 

sorrendben). 

Jelentkezés módja: programturizmus 

portálján keresztül (Akali lakosoknak a 

program@balatonakali.hu). Kérjük, 

jelölje meg, hogy melyik távot és 

időpontot választja! Nevezési díj: 

2.000.- Ft. A visszaigazoló jegyet a 

regisztráció során be kell mutatni.  

 

 

Július 18-21. 

Vasútmodell kiállítás a Művelődési 

házban, megtekinthető minden nap 

9,30-12,00 és 16,30-20,45.  

Július 27. szombat 

21,00 Falusi Mariann a strandon. 

Balatonakali Bor és  

Zene Fesztivál  

Július 27 – augusztus 19. 

Július 27., 28., augusztus 1., 2., 3.  

20,15 Gitárkoncert sorozat a település 

templomaiban. 

Augusztus 9. péntek 

20,00 Pannon Várszínház: Csinibaba c. 

előadása a Szabadtéri színpadon. 

Esőnap augusztus 12. hétfő. 

 

Jegyárak: előzetes: 3000.-Ft, helyszíni: 

3500.-Ft. 

Augusztus 10. szombat 

20,30 Szarka Tamás & Ghymes koncert 

a Szabadtéri színpadon. Esőnap 

augusztus 13. kedd. 

Augusztus 16. péntek 

19,00 Zsíroskenyér party a Chili 

zenekarral a Művelődési Ház udvarán. 

Partyjegy: 300.-Ft.  

Augusztus 18. vasárnap  

20,00 Rulett buli a strandon. 

Augusztus 19. hétfő 

20,30 Blahalouisiana koncert a 

Szabadtéri színpadon. (Akali Együtt! 

pályázat)  

Augusztus 20. kedd 

18,00 Ünnepség, új kenyér megáldása 

a Művelődési Ház udvarán a 

kemencénél 

20,30 Tűzgyújtás a strandon, fellép a 

Brassdance Brass show c. műsorával. 

Táboraink (helyi lakosoknak):  

Július 1-5. 

Ne kockulj! (mozgás, kirándulás, jóga) 

Július 8-12. 

Kis Ho-ho-ho napközis tábor. 

Július 22-28. 

Nagy Ho-ho-ho bentlakásos tábor. 

Július 29. – augusztus 2. 

„Kincsem” – nem csak lovas tábor. 

Augusztus 12-16. 

Tanuljunk egymástól – konyhában, 

kertben. 

A Szabadtéri színpad előadásaira 

elővételes jegyek kaphatók a 

balatonakali strand főpénztárában, 

online a www.programturizmus.hu 

oldalon és a Simple rendszerén 

keresztül. 

Csoportos jegykedvezményekért 

érdeklődjön a szervezőknél 

(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 oldalunkon: 

Balatonakali Fesztivál. 

A programváltoztatás joga fenntartva!
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