
Veszprém és a Bakony- 
Balaton régió 2018-ban 
nyerte el az Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 
címet, bevonva a város 
és a régió intézményeit, 
kulturális színterének 
szereplőit és civil 
szervezeteit. Az Európa 
Kulturális Fővárosa 
program összetettsége, 
színes turisztikai és 
kulturális kínálta, valamint 
területi kiterjedése 
miatt elengedhetetlen a 
regionális, országos és 
nemzetközi szintű szakmai 

Veszprém-Balaton  
2023 Európa Kulturális 
Fővárosa

partnerek bevonása és 
a velük való hosszútávú 
együttműködés.

A Veszprém-Balaton 2023 
EKF komplex kulturális 
projekt célja, hogy a régiót 
Veszprém erőközpontú, 
európai láthatóságú 
kulturális-kreatív régióként 
pozícionálja újra. Olyan 
régióvá, amely feltárva, 
felerősítve és kihasználva 
a város és a régió 
potenciálját, már rövid 
távon idevonzza és helyben 
tartja a kreatív- ipari 

szereplőket, otthont és 
fejlődési terepet biztosítva 
a legkülönbözőbb kreatív- 
ipari ágazatoknak.

2020 óta számos 
felvezető, több esetben 
a programévben 
folytatódó, hosszú 
távon is működőképes 
rendezvényt indítottunk 
útjára, sikeresen. 
Ilyen többek között a 
Nemzeti Filmintézettel 
közösen szervezett, 
hagyományteremtő 
jelleggel létrejövő Magyar 

Mozgókép Fesztivál, a 
Holtszezon és a Szezon 
irodalmi fesztiválok, 
illetve az ökológia 
területén hiánypótló 
Balatorium Ökológiai 
Fesztivál, ami a Balaton 
és a táj védelmét tűzte ki 
célul. Rendhagyó terek 
előadássorozatunkban 
különleges helyszíneken 
különleges darabokat 
vittünk és viszünk 
színpadra, közösségépítő 
programokat szerveztünk 
a Jutasi úton Jutasi 
Piknik és Jutasi Olimpia 



néven, gasztronómiai 
eseménykínálatunk 
pedig az Óváros Piac 
után olyan nagyszabású 
rendezvénnyel bővült, 
mint a Balaton Wine & 
Gourmet Fesztivál, ahol 
Michelin-csillagos séfek, 
kiemelkedő borászok 
és gasztronómiai 
szereplők kalauzolják az 
édeklődőket. 

www.veb2023.hu

A VEB2023 EKF 
programhoz az indulás óta 
több mint 100 település 
csatlakozott a régióból, 
akik patnerségükkel és 
programkínálatukkal 
segítik és színesitik 
a palettát. A Bakony-
Balaton régióban létrejött 
Kultháló bázisok és Pajta 
helyszínek is ezt erősítik 
helyi közösségeket építő 

eseményeikkel, amik 
a jazz koncertektől a 
szabadtéri kiállításon 
át az örömdobolásig 
a legsokszínűbb 
rendezvényeket foglalja 
magába és amelyek 
mindenkit megszólítanak; 
a gyerekektől az idősekig. 

2023 egy olyan év, 
amikor az itt élő és alkotó 

emberek nyitottságának, 
hagyományaiknak, 
egyedülálló örökségének és 
a táj egyedi adottságainak 
köszönhetően 
megmutathatjuk kulturális 
sokszínűségünket nem 
csak az országnak, hanem 
egész Európának.

Tartsanak velünk!


