Programok
BALATONAKALI
Augusztus 3. péntek
Dj Herczeg Szilárd a Bringakaliban.
Augusztus 4. szombat
20,00 a „Balaton retró” című film
vetítése. A vetítés jó időben a
Horgásztanya udvarán, míg rossz idő
esetén az önkormányzat épületének
nagytermében lesz.

Balatonakali Bor és
Zene fesztivál
Július 28 - augusztus 19.
Augusztus 2. csütörtök
20,15 Gitár táborban résztvevők
koncertje a Katolikus templomban

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.
Elővételes jegyek kaphatók a
balatonakali strand főpénztárában, ill.
on-line a programturizmus.hu oldalon
és a Simple app-on keresztül. Helyszíni
jegyértékesítés: 19,00-tól, helyszíni
jegyár 3.000.- Ft.

Augusztus 3. péntek
20,15 Ifjú mesterek koncertje az
Evangélikus templomban. Németh
Andrea, Szeghy Eszter, Dobrádi Dávid,
és Mező Levente.
Augusztus 4. szombat
20,15 Záró koncert a Katolikus
templomban, Tritónus Gitártrió.
Augusztus 10. péntek
A Pannon Várszínház: A padlás c.
előadása 20,00-kor a Szabadtéri
Színpadon. (Esőnap: aug. 13. hétfő)

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,

Augusztus 11. szombat
11,00 Vízi sportnap a strandon,
vízilabda, SUP, tengeri kajak vagy épp
surfski kajak várja majd a sportolni
vágyókat a hátsó bejáratnál.
Este Frisson buli.(Strand éjszakai
zárása 2-kor).
Augusztus 17. péntek
Zsíroskenyér party
19,00 Az igazság kútja-interaktív mese
„Rudi Bohóctól”. Az előadást követően
Zsíroskenyér party a Hello Kids party
zenekarral a Művelődési Ház udvarán.
21,00 Fellép a Desperado együttes.

Partyjegy: 300.-Ft.
Ízlelje meg zsíros kenyereink
arzenálját! Kóstolja meg a lecsó előtti
csendet, a barna vagy fehér ördögöt,
a vidéki parasztot, az akalibást, a
paradise-t, a dédimamást, a savanyú
pofát, az édesszívemet, a csípős
szívemet és az Akaliforniát.

Augusztus 18. szombat
20,30 Budapest Bár koncert a
Szabadtéri Színpadon.
Elővételes jegyek kaphatók a
balatonakali strand főpénztárában, ill.
on-line a programturizmus.hu oldalon
és a Simple app-on keresztül. Helyszíni
jegyértékesítés: 19,00-tól, helyszíni
jegyár 3.000.- Ft.
A Budapest Bárt nem lehet nem
szeretni: el kell jönni a koncertre,
hátradőlni, bulizni, élvezni a zenét és a
jobbnál jobb számokat! El lehet hozni
a nagyit, az unokát, a barátnőket –
garantáltan mindenki jól fogja magát
érezni. A zenekar már 10 éve játssza
sajátos és merész feldolgozásait,
válogat a csodálatos dalkincsből, amit
a magyar zeneirodalom ránk hagyott.
A Budapest Bár 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 Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert
(hegedű, gitár), Farkas Mihály
(cimbalom), Ökrös Károly (harmonika,
zongora), Farkas Richárd (bőgő),
Kisvári Ferenc (dob)
Énekesek: Behumi Dóri, Frenk, Keleti
András, Kiss Tibor és Szűcs Krisztián.
www.budapestbar.hu
www.facebook.com/budapestbarband
www.youtube.com/budapestbar
instagram.com/budapest_bar
Augusztus 19. vasárnap
20,30 Marót Viki és a Nova Kultúr
zenekar koncertje a szabadtéri
színpadon – Akali Együtt! pályázat.

www.novakultur.hu
www.facebook.com/marotvikiesanova
kulturzenekar
www.youtube.com/user/mvnkz
www.instagram.com/marotvikinovaku
lturz

Bővebb, folyamatosan frissülő
információ hirdetőinken, az Akali Tvben, a www.balatonakali.hu-n, és
hivatalos Facebook oldalunkon:
Balatonakali Fesztivál.

Augusztus 20. hétfő
18,00 Szeles József színművész (Petőfi
Színház) és Széles Flóra színésznő rövid
ünnepi műsora, új kenyér megáldása a
Művelődési Ház udvarán
a kemencénél.

Nyári Állandó kiállításaink

20,30 Tűzgyújtás, fellép a Brassdance
Brass show c. műsorával, majd buli a
Lángos Büfé szervezésében.
(Strand éjszakai zárása 2-kor)
Augusztus 26. vasárnap
Sprint Quadratlon Magyar
Bajnokság a strandon.
ÚTLEZÁRÁS, FORGALOMKORLÁTOZÁS
Felhívjuk kedves Lakóink, Vendégeink
figyelmét, hogy augusztus 26-án
Balatonakali sportrendezvénynek ad
otthont. A verseny napján, a parti
sétányon, a strandon és a településen
több helyen útlezárások,
forgalomkorlátozások nehezítik a
közlekedést; együttműködésüket,
megértésüket és türelmüket kérjük!
Táboraink a Művelődési házban:
Augusztus 6.-10., Augusztus 13.-17.
Szabadidős napközis táborok.

A Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
(rövidebb nevén: MVNKZ) 2003.
májusában alakult - a mese így
szól,egy “mosolygós C-dúrtól” hangos,
tavaszi napon. Olyan zenészekből áll,
akiket egytől-egyig inspirált a 60-as,
70-es évek zenei világa. A zenekar
alapítója: Novai Gábor, a zenekar
énekesnője: Marót Viki. Az együttes
másfél évtizedes fennállása alatt saját
műfajt teremtett, amely aktuális zenei
irányzatokat ötvöz a múlt század
derekán született tánczenei
műfajokkal. Megalakulása
óta töretlenül koncertezik.

A Szabadtéri színpad előadásaira
elővételes jegyek kaphatók a
balatonakali strand főpénztárában,
ill. on-line a programturizmus.hu
oldalon és a Simple app-on keresztül.

Kombinált jegy a strand
főpénztárában 4500.-Ft
(érvényes: A Padlás, a
Zsíroskenyérparty, és a
Budapest Bár programokra,
+ajándék 50%-os strandbelépő.)
Csoportos jegykedvezményekért
érdeklődjön a szervezőknél
(program@balatonakali.hu,
87/ 444- 255/ 7-es mellék) vagy
a strand főpénztárában.

Szabadtéri Színpad és Kiállító terem
(Balatonakali, Vasút tér 4.)
Pósa Ede festőművész és Pósa Buba
képzőművész kiállítása.
Régi iskola Kiállító terem
(Balatonakali, Dózsa Gy. u. 3.)
A Csordás-úti és a Levendulásnyaralótelep története c. kiállítás.
Megtekinthetőek augusztus 20-ig,
minden nap 17-21 óráig.
Térségi Muzeális Gyűjtemény és
Szálláshely (Balatonakali, Kossuth L.
u. 36.) Megtekinthető augusztus 20-ig,
minden nap 16-20 óráig.

Szeptember 15. szombat
Búcsúi Horgász Családi nap és
Kézműves Búcsú
7,00 Jubileumi
horgászverseny a strandon
14.00 órától a Művelődési Ház
udvarán: Kézműves búcsú,
gyerekjátékok.
„Terítéken a HAL” – a helyszínen
készített különböző halételek
kóstolása folyamatosan.
18,00 Szép Bence interaktív, stand
up műsora horgászatról, nem csak
horgászoknak
Este zenél Dj Herczeg Szilárd.
Szeptember 29. szombat
PROGRAMVÁLTOZÁS!
A korai szüret miatt Szüreti
felvonulásunk új időpontja. A
felvonulás új helyszínről a
Művelődési Ház udvaráról indul,
gyülekező 14 órától. Jelmezes
felvonulók, lovasok, néptáncosok,
fellépők forgataga, új útvonal – a
részletes programok hamarosan
honlapunkon.
A programváltoztatás joga fenntartva!
AKALI EGYÜTT
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