A BALATONBOGLÁRI KULTKIKÖTŐ 2018 ÉVI NYÁRI MŰKÖDÉSÉNEK
MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kultkikötő negyedik balatonboglári évadának szakmai munkaterve elkészült, melynek
keretében a településen idén nyáron is három színpadot működtetünk: a művelődési ház
udvarán lévő Kultkikötő nagyszínpadot és gyerekszínpadot, valamint a kápolnaszínpadot. A
2018 évi rendezvénytervet a korábbi helyszíni szakmai tapasztalataink és az új költségvetési
kondíciók értelmében állítottuk össze.
Az évenkénti folyamatos szezonhosszabbítás jegyében
programkínálattal jelentkezünk: június 22-én nyitjuk
előadásokkal,
gyerekműsorokkal
és
ingyenes
rendezvényidőszaknak köszönhetően összességében is
megrendezésre 2018-ban, mint a korábbi években.

idén már teljes körű előszezoni
a boglári Kultkikötőt színházi
programokkal.
A
hosszabb
jelentősen több program kerül

A három helyszínen összesen 18 nagyszínpadi produkciót, 17 gyerekszínházi előadást, 8
ingyenes kertmozi vetítést és 3 ingyenes színpadi előadói estet szervezünk, a június 22. és
augusztus 19. közötti időszakban. Ez összességében 46 alkalmat jelent, mely jóval
meghaladja az első évadok programszámát.
A színpadi tartalmat mind a három helyszínen ezúttal is a „Víz Tiszta Kultúra” szlogen
határozza meg. Bízunk benne, hogy sikerült egy olyan minőségi programsorozatot
összeállítani, ami várhatóan megfelel majd a nézők kulturális szórakozási igényeinek. A
látogatók idén Balatonbogláron találkozhatnak a színházi szakma nagyjaival, de feltörekvő
tehetségeket is rendszeresen láthatnak majd a színpadon. A műsorkínálat ezen felül műfaji
sokszínűséget is mutat, szem előtt tartva a nyári könnyed szórákozási igényeket is.
Idén is elsődleges célunk, 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.
Idén nyáron 1 gyermek-, 1 ifjúsági- és 1 felnőtt összművészeti tábort is szervezünk
(hetenkénti váltásban) Balatonbogláron. A táborok nyilvános szakmai programjai szintén
színesítik a szezon nagyközönségnek szóló színpadi műsorkínálatát, valamint hozzájárulnak a
település országos ismertségéhez, művészeti presztízséhez és idegenforgalmi bevételeihez.
A Platán téren tavaly elhelyezett kulturális és turisztikai információs pontot idén is
üzemeltetni szeretnénk az Önkormányzattal együttműködésben, a szezon teljes
időtartamában. A rendezvényi jegyelővételi lehetőség mellett itt az érdeklődők részletes
tájékoztatást kaphatnak valamennyi helyi programról és látnivalóról.
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Rendezvényeink sikerességének egyik fontos alapköve az erős marketing és kommunikáció.
Ennek értelmében 2018-ban is sokat áldozunk arra, hogy programjaink ne csak régiós,
hanem országos szinten is megjelenjenek a médiában. A hirdetéseink tartalmában
természetesen mindig megjelennek 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 képviselhetnek Balatonboglár
számára.
Tájékoztatásul mellékelten csatolom a Kultkikötő idei balatonboglári programtervét. A
részletes programtervben szereplő előadásoknak egyelőre csak egy része került
meghirdetésre, mivel néhány produkcióval jelenleg is zajlanak a szerződéskötések. Ennek
értelmében a programtervünk a mellékelt formában még nem végleges és nyilvános, de
várhatóan májusban már teljes egészében meghirdethető lesz a Kultkikötő 2018 évi
balatonboglári évada.

A munkánkat segítő közreműködésüket ezúton is megköszönve, maradok tisztelettel:

Nemes Zoltán
ügyvezető igazgató
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KULTKIKÖTŐ BALATONBOGLÁR - 2018. NYÁRI PROGRAMTERV
(A rendezvények rossz idő esetén a művelődési házban kerülnek megrendezésre)

06.22. (p) 21.00
06.24. (v) 21.00
06.29. (p) 21.00
06.30. (szo) 21.00
07.01. (v) 21.00
07.06. (p) 21.00
07.07. (szo) 21.00
07.08. (v) 21.00
07.11-14., 20.00
07.15. (v) 21.00
07.20. (p) 21.00
07.21. (szo) 21.00
07.22. (v) 21.00
07.25. (sze) 21.00
07.27. (p) 21.00
07.28. (szo) 21.00
07.29. (v) 21.00
08.01. (sze) 21.00
08.03. (p) 21.00
08.04. (szo) 21.00
08.05. (v) 21.00
08.08. (sze) 21.00
08.10. (p) 21.00
08.11. (szo) 21.00
08.12. (v) 21.00
08.14. (k) 21.00

Anyám, a nyolcadik kerület! – színházi ősbemutató előadás (Vida Péter)
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Keresztben jégeső – Bereményi Géza és Másik János Cseh Tamás-emlékműsora
Élettörténetek – az Orlai Produkció kamaraszínházi előadássorozata
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Kövek a zsebben – a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
Kérem, én még nem játszottam – Rózsavölgyi Szalon (Trill Zsolt, Bíró Eszter)
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
XIX. Jazz és a bor fesztiválja – 4 estén 8 jazzkoncert (Helyiérték Egyesület)
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Élettörténetek – az Orlai Produkció kamaraszínházi előadássorozata
Keresztül Európán – Tompos Kátya és Hrutka Róbert zenés estje
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Összpróba Gyermek Alkotóműhely bemutató előadása a Kápolna színpadon
A férfiagy - avagy nincs itt valami ellentmondás? – Thália Színház (Csányi S.)
Emberi hang – a Rózsavölgyi Szalon zenés kamaraestje (Molnár Piroska)
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Összpróba Alkotóműhely bemutató előadása a Kápolna színpadon
Élettörténetek – az Orlai Produkció kamaraszínházi előadássorozata
A Grund – vígszínházi fiúzenekar koncertje
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Összpróba Ifjúsági Alkotóműhely bemutató előadása a Kápolna színpadon
Élettörténetek – az Orlai Produkció kamaraszínházi előadássorozata
Müller Péter Sziámi and Friends koncert
Kultkikötő KertMozi – ingyenes filmvetítés
Aranyakkord – Kiss Tibi és Vastag Gábor zenés kamaraestje

GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
06.24. (v) 11.00
06.29. (p) 11.00
07.01. (v) 11.00
07.06. (p) 11.00
07.08. (v) 11.00
07.13. (p) 11.00
07.15. (v) 11.00
07.20. (p) 11.00
07.22. (v) 11.00
07.27. (p) 11.00
07.29. (v) 11.00
08.03. (p) 11.00
08.05. (v) 11.00
08.10. (p) 11.00
08.12. (v) 11.00
08.17. (p) 11.00
08.19. (v) 11.00

Pinokkió (Ziránó Színház)
Bőröndmesék (Tatay Színház)
Paprika Jancsi (Bartha Tóni Bábszínháza)
Ének Szent György vitézről (Aranygyapjú Társulat)
Babszem Jankó (Majorka Színház)
A Nap és a Hold meséi (Színes Falu Csoport)
A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Mancsi Bábszínháza)
Szegény ember és a róka (Nyáry Bábszínház)
MiMóka (Méhes Csaba)
Az ördög három aranyhajszála (Pupetta Társulat)
Bódog és Szomorilla (Hepp Trupp)
Teremtésmese (Écsi Gyöngyi)
Erdők könyve (Aranyszamár Bábszínház)
Űrdöngölők (Rutkai Bori Banda)
Lúdas Matyi (Kereplő Színház)
Holdbéli csónakos (Rozs Tamás)
Kodzsugukila, a boszorkány (Kabóca Bábszínház)
Oldal 3 / 3

