
augusztus 5-6. | Nosztalgia Hétvége
A Nosztalgia Hétvégén a régi kávéházak hangulatát idéző 
kamarazenekarok, bárzongoristák és keringőző párok töltik 
meg Hévíz belvárosát, ahol a kávézók, éttermek teraszán 
gyertyafény mellett élvezhetik a kedves vendégek a múltidé-
ző dallamokat.

 Keringő est

augusztus 18-24. | VI. Hévízi Borünnep
A térségben egyedülálló kulturális és gasztronómiai kínálat-
tal várjuk a kedves vendégeket a VI. Hévízi Borünnepen. A za-
lai borászatok mellett a hazai nagy borvidékek képviselői is 
bemutatkoznak a Festetics téri Bor-utcában, ahol kellemes 
környezetben, évszázados platánfák alatt élvezhetik a borok 
imádói a csodálatos nedűket.

 100 Tagú Cigányzenekar koncertje

 Budapest Jazz Orchestra koncertje 
 közreműködik: Wolf Kati, Csordás Levente 
 és Kocsis Tibor

 A cigánybáró – nagyoperett

 Magna Cum Laude koncertje

szeptember 2-3. | Egregyi Szüret
Az egregyi borhegy lankáin elterülő szőlőbirtokok gazdáinak 
kezdeményezésére és a szüreti hagyományok megőrzése, 
életben tartása érdekében született meg közel két évtizeddel 
ezelőtt az Egregyi Szüret fesztivál. A program jórészt a magyar 
folklór kiválóságait mutatja be, de helyet kap a színpadon a vi-
lágon egyedülálló magyar nóta is!

 Főzőverseny

 Nóta est

 Márió a harmonikás és zenekara

november 4-5. | Márton-napi 
családi fesztivál
A Márton-napi családi fesztivál évről évre a népszerű libafut-
tatással veszi kezdetét. Ehhez kapcsolódnak a gyermek prog-
ramok, a kézműves műhely és a népi játszótér is. Ekkor kerül 
sor az újbor megáldására is a Szentlélek templomban, amelyet 
követően lámpás felvonulás indul a templomtól a fesztivál 
helyszínére, ahol a szervezők teával és forralt borral várják a 
menet résztvevőit.

 Old Boys zenekar koncertje
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június 23-25. | Angyalok 
és Csavargók utcazene fesztivál
Hévíz belvárosa három napon át pezsgő, színes kavalkád-
dal várja a látogatókat. A zenei műfajok sokasága: country, 
pop, dixie, gitár-, harmonika- és fúvószene, relaxációs zene, 
népzene, valamint jazz és pop, ezenkívül mutatványosok, 
élőszobrok, artisták, gólyalábasok, festők, grafikusok teszik 
varázslatossá és felejthetetlenné a hétvégét.

július 7-9. | Ízek, Táncok, 
Jó szomszédok
Immár hetedik alkalommal várja a folklór és a világzene ked-
velőit az Ízek, táncok, jó szomszédok című fesztivál a Deák té-
ren. A háromnapos rendezvény során hazánk csodálatos nép-
zenei és néptánc kincse mellett – amint a címben is utalunk rá 
– a szomszédos országok népművészete is bemutatkozik.

 Balkan Fanatik zenekar koncertje

július 22-23. | Egregyi Búcsú
A Balaton környékén épen maradt Árpád-kori templomok 
egyike az egregyi, amelynek védőszentje Szent Mária Mag-
dolna. Az ő tiszteletére kerül megrendezésre minden évben 
az Egregyi Mária Magdolna napi búcsú. A vendégeket igazi 
búcsúi hangulat várja, kirakodóvásárral, körhintával, céllö-
völdével, valamint kiváló gasztronómiai kínálattal.

 Ocho Macho zenekar koncertje

április 16-17. | Húsvéti Vigasságok
Hévíz egyik hagyományos rendezvénye a húsvéti ünnepkör 
népszokásait, tradícióit mutatja be. A fesztiválon a rendkívül 
gazdag magyar népművészet és folklór legkiemelkedőbb kép-
viselői mutatkoznak be. Kézműves vásár, népi játszótér, ha-
gyományos húsvéti étkek várják a látogatókat.

 Vujicsics zenekar és az Opanke táncosai

 Cimbaliband és a Fricska Táncegyüttes

április 28 – május 1. | VII. Boldog 
Békeidők Hévíze
A 2011-ben útjára indított rendezvény Hévíz „virágkorát”, az 
1860-as évektől az 1930-as évekig terjedő időszakot eleve-
níti fel. A város erre az időszakra minden lehetséges módon 
igyekszik visszaidézni a boldog békeidők hangulatát: az utcán 
frakkba, cilinderbe öltözött verklis muzsikál, krinolinos szok-
nyákban napernyős, kalapos hölgyek sétálnak a tófürdőhöz 
vezető, virágdíszbe öltözött parkban. A rendezvényt a város 
korabeli szakmáit, foglalkozásait bemutató, élő zenével és 
tánccal kísért jelmezes felvonulás nyitja meg.

 „Oda vagyok magáért…” Gergely Róbert Show
 Offenbach: Eljegyzés lámpafénynél 

 Vígopera és opera gála
 Demjén Ferenc és zenekarának koncertje
 Tavaszi szél – A Duna Művészegyüttes műsora

május 12-13. | Flavius Napok
A rendezvény feleleveníti a római hagyományokat: a gladiátor 
viadalokat, a tógákba öltözött felvonulást, az ókori jósdát, a 
divat- és hajviseletet és az ókori társasjátékokat. Megismer-
hetjük a korabeli ételeket és italokat.

 Vastag Csaba koncertje
 Szandi koncertje

június 3-5. | Pünkösdi Vigasságok
A pünkösdi ünnepkörben három napon át vidám programok-
kal, foglalkozásokkal várjuk a hévízre látogatókat. A pünkösdi 
király és királyné választásának hagyománya is megelevene-
dik. A kézműves kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat mel-
lett színes programok kínálnak kikapcsolódást minden kedves 
látogatónak.

 Horváth Charlie koncertje
 Bergendy Szalonzenekar koncertje


