BESZÁMOLÓ A BALATONBOGLÁRI KULTKIKÖTŐ 2017 ÉVI NYÁRI MŰKÖDÉSÉRŐL
Tisztelt Képviselő-testület!
A KULTKIKÖTŐ harmadik balatonboglári évada sikeresen lezajlott, valamennyi tervezett és
szerződésben vállalt program maradéktalanul megvalósult. A településen, a nyár folyamán
három színpadot működtettünk: Kultkikötő nagyszínpad, gyerekszínpad és a kápolnaszínpad.
A programok a helyi és Boglárra látogató közönség körében is egyaránt közkedveltek voltak.
A három helyszínen összesen 16 nagyszínpadi produkciót, 15 gyerekszínházi előadást, 7
ingyenes kertmozi vetítést és 3 ingyenes színpadi előadói estet szerveztünk, a július 1. és
augusztus 20. közötti időszakban. Ez összességében 41 alkalmat jelent, mely jóval
meghaladja az első két évad programszámát. Az alig két hónapos rendezvényidőszakban idén
heti két alkalommal jelentkeztünk nagyszínpadi produkciókkal, és az első évadhoz képest a
nyári rendezvényidőszakot is megnyújtottuk három héttel.
A színpadi tartalmat mind a három helyszínen ezúttal is a „Víz Tiszta Kultúra” szlogen
határozta meg. 2017-ben sikerült egy olyan minőségi programsorozatot összeállítani, ami – a
visszajelzések alapján is – kielégítette a nézők kulturális szórakozási igényeit. A látogatók
idén Balatonbogláron találkozhattak a színházi szakma nagyjaival, de feltörekvő tehetségeket
is rendszeresen láthattak a színpadon. A műsorkínálat ezen felül műfaji sokszínűséget is
mutatott, szem előtt tartva a nyári könnyed szórákozási igényeket is.
Idén egy ifjúsági- és egy felnőtt színházi összművészeti tábort is szerveztünk Bogláron,
melyek nyilvános szakmai programjai szintén színesítették a szezon nagyközönségnek szóló
színpadi műsorkínálatát. Új szolgáltatásként, a Platán téren kulturális és turisztikai
információs pontot üzemeltettünk az Önkormányzattal együttműködésben, mindennapos
nyitvatartással a szezon teljes időtartamában. A jegyelővételi lehetőség mellett itt az
érdeklődők részletes tájékoztatást kaphattak valamennyi helyi programról és látnivalóról.
Célunk volt, hogy az idegenforgalmi szezon időszaka alatt minél több tartalmas és egyben
megfizethető kulturális programot szervezzünk Balatonbogláron, segítve ezzel a város és a
térség turisztikai fellendülését. A szezon kulturális kínálatának folyamatos növelésével
reményeink szerint elősegíthetjük a városba látogatók (és a vendégéjszakák) számának
növekedését. A helyi és környékbeli nagyobb szálláshelyekkel és vendéglátóhelyekkel éppen
ezért is kötöttünk partnerségi megállapodást, melynek keretében hatékonyan biztosíthattuk
a települési kulturális turisztikai kínálat kommunikációját.
A harmadik boglári évad rendezvényeinek sikeressége alapvetően a tavaly meghatározott
elvárásoknak megfelelően alakult. A kápolnaszínpadnál szervezett ingyenes kulturális estek
szinte teltház előtt zajlottak, a művelődési ház udvarán felállított nagyszínpad színházi
produkcióinak nézőszáma pedig átlagosan 200 fő körül alakult. A gyerekműsorok
látogatottsága jelentősen növekedett a tavalyi érdeklődéshez viszonyítva. A kertmozi
közönségét is beleszámolva, így a nyáron összességében több mint 5000 főt vonzottak a
Kultkikötő balatonboglári programjai.
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A nézőszám mellett, a rendezvényeinkre ellátogató közönség összetétele is megfelelt az
eredetileg megfogalmazott célunknak, miszerint a műsorkínálat kialakítása kapcsán
törekedtünk arra, hogy minden korosztályt megszólítsunk a programjainkkal.
Minden évben kellemes tapasztalás számunkra, hogy a nyaralók mellett rendezvényeinken
szép számban jelennek meg boglári és környékbeli lakosok, családok. Ez nagyon biztató jel a
jövőre nézve, hiszen a nagyarányú helyi jelenlét igazolja, hogy a Bogláron nyaraló igényes
turisták mellett, az állandó lakosok körében is van számottevő igény a minőségi kulturális
szolgáltatásra, azaz a jelen kulturális fejlesztési projekt nem kizárólag turisztikai és szezonális
jellegű.
Fentiek okán, a jövőben - a nyaralószezon fókuszt megtartva - szeretnénk továbbra is éven át
bekapcsolódni Balatonboglár kulturális életébe minőség-orientált rendezvényeinkkel. A
Városi Kulturális Központtal való kiváló együttműködésünk keretében már két éve
kiegészítjük az őszi-téli-tavaszi programkínálatot kéthetente jelentkező ingyenes
filmklubunkkal, ill. egyéb rendszeres színházi-, zenei- és gyermekprogramjainkkal. A
folyamatos szolgáltatásfejlesztésnek és számos ingyenes programnak köszönhetően
természetesen az éves tevékenységünk gazdasági szempontból így nem rentábilis, de
reméljük, hogy a támogatási feltételek javulásával hosszú távon biztosított lehet majd a
boglári működés.
Terveink szerint, az igények további felmérésével, a helyi rendezvényszervezőkkel
együttműködve állítanánk össze a jövőbeni Kultkikötő programot. Fontosnak tartjuk, hogy az
elmúlt három évad tanulságait levonva, a helyi szakmai partnereinkkel egyeztetve tervezzük
meg a 2018-as koncepciót, figyelembe véve a helyszínek különleges atmoszféráját és egyéb
adottságait, valamint a városi turisztikai rendezvénykínálat egyéb elemeit.
A következő szezon stratégiai tervezését már megkezdtük, melynek keretében további új
szolgáltatások bevezetésével és infrastrukturális fejlesztésekkel számolunk. A nyári
programidőszakot is növelni szeretnénk: már júniustól jelentkeznénk gyerekműsorokkal,
nagyelőadásokkal és filmvetítésekkel. Összművészeti táborainkat jövőre már három
különböző korosztálynak szervezzük, hetenkénti váltásban.
Mindezek megvalósításához is kérjük az Önkormányzat és a Tisztelt Képviselő-testület
további támogató hozzáállását és segítségét.
Rendezvényeink sikerességének egyik fontos alapköve az erős marketing és kommunikáció.
Ennek értelmében 2017-ben is sokat áldoztunk arra, hogy programjaink ne csak régiós,
hanem országos szinten is megjelenjenek a médiában. Az alábbi felsorolás kivonatosan
összegzi az idei sajtómegjelenéseket és marketingfelületeket, mind a nyomtatott mind az
online sajtó vagy egyéb médiumok tekintetében. A felsorolásban szereplő tételek
mindegyikének tartalmában megjelentek természetesen a boglári helyszínek programjai
vagy a város, mint befogadó helyszín. A rendezvények effektív látogatottsága mellett éppen
ezért a Kultkikötő média-megjelenései önmagukban is jelentős marketingértéket képviselnek
Balatonboglár számára.
A munkánkat segítő közreműködésüket ezúton is megköszönve, maradok tisztelettel:
Nemes Zoltán
ügyvezető igazgató
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KULTKIKÖTŐ MARKETING ÉS SAJTÓMEGJELENÉSEK 2017
-

-

Nyári műsorfüzet: 40.000 pld havonta (júliusi és augusztusi kiadvány) a Balaton körül
terjesztve a BAHART összes hajóállomásán és kikötőjében, a Tourinform irodákban,
valamint hotelekben, szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken és egyéb partnereinknél
Mesés Kikötő – nyári gyerekprogram füzet: 50.000 pld a Balaton körül terjesztve
Szórólapok: 40.000 pld, két hónapon át terjesztve Siófoktól Fenyvesig
Kultkikötő Facebook oldal: több mint 6000 követőnk van, a bejegyzés-elérés a szezon
alatt 800-22.000 embert ért el alkalmanként a megosztások okán
Kultkikötő honlap, valamint számos egyéb kulturális és turisztikai honlap
ORSZÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

Print megjelenések:
-

Nők Lapja magazincsalád (Nők Lapja Nyár, Nők Lapja Évszakok, Nők Lapja Gyerek)
Fidelio magazin
Pesti Műsor
National Geographic (National Geographic Travel/Balaton)
Marie Claire magazin

Online megjelenések:
-

nlcafe.hu, jegy.hu, origo.hu, wmn.hu, index.hu, szinhaz.hu, szinhaz.org, kozonseg.hu,
life.hu, port.hu, fidelio.hu

Elektronikus média – TV és Rádió műsorok:
-

m1, Petőfi TV, RTL Klub
Rádió 1, Petőfi Rádió, Kossuth Rádió, Civil Rádió
REGIONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:

Print megjelenések:
-

Somogyi Hírlap
PARTLAP – A Balaton Lapja
Siófoki Várostérkép

Online megjelenések:
-

8638.hu, 8630.hu, welovebalaton.hu, nagyonbalaton.hu, partlap.hu

Elektronikus média – műsorok:
-

Balatoni Nyár (Duna TV)
Part FM

Összességében elmondhatjuk, hogy a sajtómegjelenések és a hirdetések több mint 3 millió
embert érhettek el.
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BALATONBOGLÁRI PROGRAMOK
2017. NYÁR
07.01. Valami csajok – a Rózsavölgyi Szalon színházi előadása (Pokorny Lia, Őze Áron)
07.02. Kultkikötő KertMozi: Amélie csodálatos élete – ingyenes filmvetítés
07.07. Egyasszony – az Orlai Produkció színházi előadása (Tenki Réka)
07.08. Hernádi pont – az Orlai Produkció zenés estje (Hernádi Judit, Heilig Gábor és zenekara)
07.09. Kultkikötő KertMozi: The Straight Story – ingyenes filmvetítés
07.12-15. XVIII. Jazz és a bor fesztiválja – négy estén nyolc jazzkoncert (Helyiérték Egyesület)
07.16. Kultkikötő KertMozi: Svindler – ingyenes filmvetítés
07.20. A Föld hangjai – Horgas Eszter, Falusi Mariann és a Class Jazz Band koncertje
07.21. A férfiak szexuális világa – a Dumaszínház és a Füge közös előadása
07.22. Spiró György: Prah – a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
07.23. Kultkikötő KertMozi: Holdfény királyság – ingyenes filmvetítés
07.26. Összpróba Alkotóműhely bemutató előadása a Kápolna színpadon
07.28. Segítség, megnősültem! – Pindroch Csaba egyszemélyes vígjátéka
07.29. A Grund – Fesztbaum Béla és a vígszínházi fiúzenekar koncertje
07.30. Kultkikötő KertMozi: Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le – ingyenes filmvetítés
08.02. Összpróba Alkotóműhely ifjúsági bemutató előadása a Kápolna színpadon
08.04. Ha lenne más is… avagy a Férfi és a Nő dalban – Gubás Gabi és Szabó Győző zenés estje
08.05. Mesterhármas – a Rózsavölgyi Szalon előadása (László Zsolt, Bozó Andrea, Kocsis Gergely)
08.06. Kultkikötő KertMozi: Az állomásfőnök – ingyenes filmvetítés
08.09. Országos slammerek – 5 slam poetry előadó gálaestje a Kápolna színpadon
08.11. A Grönholm-módszer – színházi bemutató előadás (Bán Bálint, Szabó Erika, Domokos Zsolt)
08.12. Budapest Jazz Orchestra: Queen Real Jazz koncert (Wolf Kati, Urbán Orsi, Mujahid Zoltán)
08.13. Kultkikötő KertMozi: Mosás, vágás, ámítás – ingyenes filmvetítés
GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
07.02. A csodálatos kincses paripa (Színes Falu Csoport)
07.07. Mátyás király és az igazmondó juhász (Aranygyapjú Társulat)
07.09. Csalóka Péter (Pupetta Társulat)
07.14. Csillagszemű juhász (Tatay Színház)
07.16. Pom Pom meséi (Aranyszamár Bábszínház)
07.21. Mosó Masa mosodája (Veszprémi Kabóca Bábszínház)
07.23. A három kismalac (Egri Harlekin Bábszínház)
07.28. Vitéz László és az elátkozott malom (Pályi János)
07.30. BáboZoo (Marica Produkció)
08.04. Kippkopp és Tipptopp (Nefelejcs Bábszínház)
08.06. Hamupipőke (Majoros Ági Bábszínháza)
08.11. Rutkai Bori Banda interaktív mesekoncertje
08.13. A zöldszakállú király (Pécsi Ziránó Színház)
08.18. Lúdanyó meséi (PR Evolution Dance Company)
08.20. Rémusz bácsi (Batyu Színház)
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