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Szakmai beszámoló az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által támogatott, 

3707/11940 számú pályázatához 

Támogatott program címe: Rock Beach Fesztivál 2014. (Rock Part ’14 Fesztivál) 

RB Fesztivál Korlátolt Felelősségű Társaság programja 

 

Igényelt támogatási összeg: 22 000 000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Kollégium: KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA 

Altéma: 3707 

Szakterület: ZENE 

Program kezdete-vége: 2014-07-24 - 2014-07-27 

 

Mindenekelőtt ezúton is köszönjük az NKA-nak a támogatást. 

A fesztivál neve időközben magyarosodott, de a célok és a lebonyolítás érdemben nem változott. 

Rock Beach Fesztivál 2014.  Rock Part ’14 Fesztivál 

 

Hisszük, hogy a hazai Rock és Metál zene kedvelőinek jár egy Fesztivál, melynek során találkozhatnak kedvenceikkel. 

Ezért a 2014-es rendezés bátor, de nem bárdolatlan cselekedet volt részünkről, ezt bizonyítják a tények. A fesztivál 

területén naponta közel 2500 ember fordult meg összesen 8300 egyéni látogatónk volt. A fesztivál ideje alatt 15 

ember dolgozott közvetlenül a fesztivál munkacsoportjában + a fesztivál területén alvállalkozók (vendéglátás, 

színpadtechnika, biztonsági személyzet, mentősök stb.) által további közel 60-80 ember. 

 

A fesztivál céljai változatlanok a magyar fellépők mellett a külföldi rock és metal együttesek Magyarországra 

csalogatása a célunk. Az idei évben példának okáért a 0. napon magyar rock-legendák léptek fel és itt volt kultikus 

Kreator Németországból, Svédországból a TIAMAT és az amerikai Biohazard is. De a profik mellett több amatőr 

együttes is fellépett fesztiválunkon. 

Hazai együttesek kifejezetten üdvözölték tematikus fesztiválunkat: ez egy szimbiózis, a fesztivált erősíti a jó előadó, 

az előadó pedig megmutathatja magát saját és/vagy hasonló zenei irányultságú más zenekarok, rajongók előtt. 

Rendezvényünk tehát hiánypótló esemény a Balaton partján főszezonban, hiszen ez a fesztivál az élő, hangszeres 

zenét öregbíti és életben tartja. 

Balatonszemesi önkormányzat jóvoltából a fesztivál területe az előző évihez képest, nagyon sokat fejlődött. Így nem 

csak a fesztivál kulturális töltete fokozódott idén, hanem az infrastruktúrára sem lehetett panasz. Új kemping épült 

és az egész területen tereprendezés folyt. Így a település más rendezvényeknek is otthont kínálhat. 

A várt támogatási keret hiánya ellenére ragaszkodtunk eredeti tervünkhöz és bár rész dolgokról le kellett 

mondanunk és ahol lehet meghúztuk a nadrágszíjat, de sikerült 4-napos fesztivált összehoznunk. 

Azaz a fő zenei programok a tervezettek szerint 100%-ig megvalósultak. Sajnos a kiegészítő rendezvényekről (pl.: 

honfoglalás kori lovas bemutató) le kellett mondanunk. 
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A támogatást így „többszörösen” felhasználhattuk volna, de konkrétan a színpadtechnika, hangtechnika, 

fénytechnika szolgáltatás jogcímen kívánunk érvényesíteni elszámolási kötelezettségünket. a felhasznált 

támogatással kapcsolatban. Ennek összege 5.250.000 Ft+ÁFA volt. 

 

 A fesztiválon három színpadon folytak a koncertek: 

 

 

 Részletes program: 
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 Közösségi média 

 

o Fontos kiemelni, hogy a közösségi médiában (facebook) a 0-ról pár hónap alatt több mint 8000 

rajongó tábora kerekedett a fesztiválnak. 

https://www.facebook.com/pages/RockPart/235830693274687?fref=ts 

 

 A sajtóval való kapcsolattartásunk példásra sikeredett, nagyon jól együtt tudtunk működni a fesztivál 

szempontjából lényeges médiumokkal a fesztivál előtt, alatt és után is. 

 

o Sajtó beszámoló a 0. napról: 

http://rockbook.hu/hirek/szoljon-rock-ha-ugy-akarod-rock-metal-balaton-rockpart-0-nap-beszamolo 

 

o Sajtó beszámoló a 1. napról: 

http://rockbook.hu/hirek/hogy-all-hajad-igyal-rockpart-2014-balatonszemes-1-nap-beszamolo 

 

o Sajtó beszámoló a 2. napról: 

http://rockbook.hu/hirek/csak-zene-rockpart-2014-2nap-beszamolo 

 

https://www.facebook.com/pages/RockPart/235830693274687?fref=ts
http://rockbook.hu/hirek/szoljon-rock-ha-ugy-akarod-rock-metal-balaton-rockpart-0-nap-beszamolo
http://rockbook.hu/hirek/hogy-all-hajad-igyal-rockpart-2014-balatonszemes-1-nap-beszamolo
http://rockbook.hu/hirek/csak-zene-rockpart-2014-2nap-beszamolo
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o Sajtó beszámoló a 3. napról: 

http://rockbook.hu/hirek/mesek-kemeny-oldalrol-rockpart-2014-3nap-beszamolo 

 

o otherworld.hu - riportfilm a fesztiválról: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cY6UPn22No 

 

o Sajtó által készített képek a fesztiválról: 

http://galeria.index.hu/kult/2014/07/25/rockpart/5 

http://underground.pcdome.hu/galeria.php?esemeny=1080 

http://www.sadaweb.hu/Foto/esemeny/rockpart-2014-0727 

http://www.sadaweb.hu/Foto/esemeny/rockpart-fesztival-2nap-2014 

 

Képek: 

 

 

 

http://rockbook.hu/hirek/mesek-kemeny-oldalrol-rockpart-2014-3nap-beszamolo
https://www.youtube.com/watch?v=0cY6UPn22No
http://galeria.index.hu/kult/2014/07/25/rockpart/5
http://underground.pcdome.hu/galeria.php?esemeny=1080
http://www.sadaweb.hu/Foto/esemeny/rockpart-2014-0727
http://www.sadaweb.hu/Foto/esemeny/rockpart-fesztival-2nap-2014
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