MÉDIAAJÁNLAT
A BALATON MAGAZIN országos terjesztésű,
ingyenes kulturális-turisztikai és
programajánló kiadvány. A lap küldetése,
hogy a MOL nagyon BALATON
programsorozat eseményeit és
a balatoni régió turisztikai kínálatát
érdekes, olvasmányos formában
ismertesse meg a közönséggel,
és könnyed, de tartalmas olvasnivalóul
szolgáljon a balatoni kikapcsolódás
előtt, alatt és után.

300.000
példány

Megjelenés
évente 1x
májusban

Több, mint
1000
terjesztési pont

A TARTALOMBÓL:
•

Balaton-szerető magyar hírességek
és a nyári fesztiválokon fellépő
világsztárok interjúi

•

Gasztronómiai cikkek, receptek

•

A Balaton természeti, kulturális és
történelmi látnivalóiról szóló írások

•

Ismert magyar művészek alkotásai
(versek, festmények, publicisztikák)

•

Családi, kulturális programok,
fesztiválok ajánlói

HIRDETÉSI ÁRAK ÉS MÉRETEK
Felület megnevezése

Méret (mm)

Listaár (ÁFA nélkül)

2/1 oldal 		

t: 396x261, v: 420x297, k: 430x307

2.890.000 Ft

1/1 oldal		

t: 180x261, v: 210x297, k: 220430x307

1.690.000 Ft

1/2 odal fekvő

t: 186x131, v: 210x146 k: 215x151 		

1.150.000 Ft

1/2 oldal álló 		

t: 91x261, v: 103x297, k: 108x307 		

1.150.000 Ft

1/4 oldal fekvő

t: 180x130, k: 220x90 			

650.000 Ft

1/4 oldal álló 		

t: 88x131, k: 108x154 			

650.000 Ft

Terjesztés
Budapesten,
a Balatonnál
és vidéki
nagyvárosokban

A Funzine
hálózatában és
MOL kutaknál,
illetve a Sziget
Zrt és a VOLT
Produkció
fesztiváljain

Elérhető
2020. május 27.
és augusztus 25.
között

TECHNIKAI

Fesztiválom:
Nagy Viktor

MINDEN
ESTE
PREMIER

a

INFORMÁCIÓK:

A 2005-ben indult Kultikötő már rég nem
egy szabadtéri színház: 2018-ban már több
mint 200 eseménnyel várta egész évben
a látogatókat. Mégis megmaradt annak,
aminek Nagy Viktor, a rendezvénysorozat
igazgatója eredetileg megálmodta.
– A Kultkikötő előtt volt valamilyen
kötődésed a Balatonhoz?
Igazából semmi. Alföldi gyerek vagyok,
viszont sokszor nyaraltunk itt.
– Valahogy mégis úgy alakult, hogy lett
egy álmod, és itt kezdted megvalósítani.
Középiskola után én a Színművészeti
Egyetemre jártam, színész szakra. 1996-ban
szerveztünk egy színjátszó tábort gyerekeknek, ami annyira jól sikerült, hogy azon
kezdtünk gondolkozni, hogy egy állandó
helyszínen kellene működtetünk. Beindították a fantáziámat azok az elhagyott élményterek is, amik abban az időben a Balaton
partján láthatók voltak. Innen adódott, hogy
ide bizony színházat kellene hozni. Ennek
korábban megvolt a hagyománya, hiszen
a földvári szabadtéri színpad a kaposvári
Csiky Gergely Színház első nyári játszóhelye volt, és csak utána mentek át Boglárra.
A 2000-es évek közepén a Csiky Gergely
Színház tagja voltam, és amikor bementem
a társulathoz, hogy elmondjam a tervemet,
rögtön mindenki azt mondta, hogy eljön, teljesen ingyen. Mivel nem volt pénzünk, csak
hatalmas lelkesedésünk, ez a hit valahogy
átragadt mindenkire. Nekem nem volt gond
füvet nyírni, kapálni, nézőteret összepakolni – plusz hosszú éveken keresztül a teljes
színészi fizetésem erre ment el. Ott laktam a
szabadtéri színház területén – hol sátorban,
hol konténerben. Ebből az álomnak nevezett
mániámból lett aztán papírra leírt, majd
Excel-táblában összeadott rendezvénysorozat. Úgyhogy tényleg fontos mindig észben
tartani, honnan is indult ez az egész.

– Miként bővült a profilotok
az évek során?
Kezdetben nemcsak színházi előadásokat
tartottunk, hanem a színjátszó táborokat
is. Ehhez az alaphoz csatlakoztak filmesek,
akik közönségtalálkozókat tartottak. Most
is jön hozzánk Szász János a boglári helyszínünkre, ahol amúgy filmklubot
rendezünk egész évben. Erre jöttek
az „áramszünet-koncertek”, ahol csak
gyertyával világítottunk, és egy pianínót
raktunk ki a térre, amit körbeültek az emberek. Így lopakodott be a zene is hozzánk.
Bejelentkeztek kisebb-nagyobb zenekarok,
hogy fel szeretnének lépni, aztán már a
Quimby és Kollár-Klemencz László is
koncertezett. De a Kultkikötő igazi magja
továbbra is a színház. Minden előadás
csak egyszer látható nálunk. Van is egy
szlogenünk, ami szerint: „Nálunk minden
este premier.”
– Az idei programok közül
melyeket ajánlod?
Egyik kiemelt programunk a kecskeméti
Katona József Színház előadása augusztus
17-én: A király beszéde. Vagy Dés László
koncertje augusztus 9-én, Földváron.
Bogláron nagyon várjuk Grecsó Krisztián
Karinthy-kabaréját, Balatonfenyvesen
nagyon sok gyerekelőadásunk lesz, Badacsonyba várjuk az Aranyakkordot, az Ivan
& The Parazolt és Török Ádámot. Várom az
új bemutatóinkat, például az Anyám,
a nyolcadik kerület című előadást Földváron, valamint Varró Dani verseiből lesz
egy gyerekszínházi előadás.

•

Kiadó Volt Produkció Kft.

•

Megjelenés: 2020. május 27.

KULTKIKÖTŐ
2019. június 22. – augusztus 31.
Balatonföldvár, Balatonboglár,
Balatonfenyves, Kőröshegy,
Badacsonytomaj/frissTerasz
www.kultkikoto.hu

•

Leadás: 2020. április 27.

Nyári színház, ahogy a legjobban
szeretjük: könnyed színdarabok,
különleges koncertek, gyerekprogramok már 5 helyszínen. A Kultkikötő
Balatonföldvárról indult Nagy Viktor
ötlete nyomán, ma már Magyarország
leghosszabb összművészeti fesztiválja.
Az idei a 14. évad, a programsorozat
kőszínházak telt házas előadásait, saját produkciókat, családi programokat,
különleges zenei formációkat és menő
zenekarokat hoz el a Balaton köré.

•

Anyagleadás: Photoshop TIFF,
EPS, JPG, PDF formátumban,

Fő fellépők:
A Grund - vígszínházi fiúzenekar (Balatonföldvár), Budapest Bár (Balatonföldvár), Aranyakkord – Kiss Tibi és Vastag
Gábor estje (Badacsony/frissTerasz),
Bródy János (Balatonföldvár), 50 év
rock – Török Ádám és a Mini (Badacsony/frissTerasz), S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve (Balatonföldvár), Falusi Mariann – Királyok és
királynők (Badacsony/frissTerasz), Mi
vagyunk a GRUND! Dés László koncert
vendég: Básti Juli (Balatonföldvár)

1:1 méretarányban,
300 dpi felbontással

Jegyárak: 1000–5000 Ft

BALATON MAGAZIN
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•

Méret: A4 (210x297 mm)

•

Példányszám: 300 ezer pld

Kapcsolat: Volt Produkció Kft., Haraszti Márta
1033 Budapest, Hajógyári sziget, Tel: +36 30 515-7045, E-mail: haraszti.marta@volt.hu

