
A Boogiefeszt hazánk legnagyobb és máig egyetlen boogie woogie fesztiválja! 
Különleges zenei produkció különleges fellépőkkel… már több mint egy évtizede!

Szponzorcsomagok és hirdetési felületek
Legyen Ön is támogatóink között!

A fesztivál fővédnöke Dr. Dézsi Csaba András, Győr Megyei Jogú Város Polgármestere.

20221 4 .  É V E  A  M A G YA R O R S Z Á G I  F E S Z T I VÁ L  P A L E T TÁ N



Boogie Show
A fesztivál legjelentősebb eseménye:

Ezt az országosan egyedülálló produkciót 

a Dániel Balázs Boogie Woogie Trió 
honosította meg hazánkban.

A zongora-dob-bőgő felállásban játszó trió 

egyúttal házigazdája is a shownak, több 

neves hazai és külföldi vendégművésszel 

kiegészülve egy rendkívül pörgős, változatos 
és sok humorral fűszerezett műsor keretében 

szórakoztatja a nézőket. Táncolható ritmusok, 

féktelen hangszerszólók, páratlan énekhang 

és különleges zenei csemegék garantálják, 

hogy mindenkinek „benne legyen a boogie  

a lábában.” 

Bármennyi előadáson vesz is részt valaki, 

bizonyos, hogy sosem lesz része kétszer 
ugyanabban a műsorban. 

A fergeteges hangulatú koncerteken 

izgalmas négy-, hat- vagy nyolckezes 

zongora párbajokat és zenei bravúrokat is 

hallhat a közönség.  

A sok hangszert felvonultató koncertet 

profi boogie woogie táncosok teszik még 

emlékezetesebbé látványos és akrobatikus 

táncmozdulataikkal. 

Az eddigi showműsorokban a teljesség 

igénye nélkül már olyan neves előadók is 
felléptek, mint Benkó Sándor, Fenyő Miklós, 

Bolyki Balázs vagy Mungo Jerry angol 

zenészlegenda, Christoph Steinbach osztrák 

zongorista, akit rokoni szálak fűznek Liszt 

Ferenchez és Nicolle Rochelle amerikai 

énekesnő, aki Broadway produkciók szereplője.



Főszervező: Dániel Balázs zongorista

Egy különleges esemény története

A rock and roll ősének számító boogie woogie lüktetése, ritmusossága és 

virtuozitása már az első pillanattól fogva magával ragadó. Ezt a zenei stílust 

képviseli Magyarországon Dániel Balázs, a legvirtuózabb magyar boogie woogie 
zongorista. A győri tehetség – művésznevén Mr. Firehand – hazai sikereihez 

elismert külföldi fellépések társulnak: rendszeresen koncertezik Európa-szerte és 

már többször turnézott az Amerikai Egyesült Államokban is.

Hazánk legnagyobb és máig egyetlen boogie 

woogie fesztiválja 2008-ban indult útjára Győrött, 

és már az első előadás kirobbanó sikert hozott.  

A produkció rendkívül rövid idő alatt egy nemzetközi 

színvonalú, több napos fesztivállá nőtte ki magát. 

A töretlen sikerű programsorozat valamennyi 
rendezvénye a kezdetektől fogva teltházas.  
A Boogiefeszt programjai közt az évek során 

volt már  egész estés showműsor, ingyenes 

fesztiválindító koncert, afterparty, tánc workshop és 

vacsorával egybekötött zenés-táncos est is.  

A fesztivál fő eseménye a Boogie Show.  

Az egész estét betöltő show-műsorból a nagy  

érdeklődésre való tekintettel évek óta dupla 

előadás kerül megrendezésre a város legnagyobb 

koncerttermében, a Richter Teremben.  

A rendezvény 2017-ben ünnepelte tíz éves 

évfordulóját. A 10. Jubileumi Boogiefeszt 
koncertshow-ja nagy sikert aratott az Audi Aréna 
Győrben, ahol közel 3000 ember élvezte 
az előadást. A fesztivál sztárvendége Mungo Jerry 

angol zenészlegenda, az ’In The Summertime’ című 

világsláger szerzője és előadója volt.
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Miért érdemes támogatni a fesztivált?
Egy ilyen nemzetközi színvonalú produkció 

megvalósítása jelentős anyagi forrást  

igényel, de kiváló reklámhordozó is egyben. 

A fesztivált Győr Megyei Jogú Város  

Önkormányzata támogatja. Az eddigi 

rendezvényeket számos neves vállalkozás, 

pénzintézet és magánszemély is szponzorálta, 

közülük többen évek óta rendszeresen segítik 

annak megvalósítását. Az évek során összesen 

több mint 40 támogató karolta fel a Boogiefesztet.

• A koncerten megjelenő és a fesztiválhoz 
kapcsolódó reklámok garantáltan eljutnak 
a megcélzott emberekhez

• A fesztiválra főként régiónkból, 
de az ország egész területéről és külföldről is 
érkeznek látogatók

• A koncerten minden korosztály képviselteti 
magát, így a reklámokkal bármely célközönség 
elérhető

• A rendezvényt jelentős marketing 
kampány előzi meg

• A fesztivál rendezvényei a kezdetektől fogva 
teltházasak

• A fesztivál a karácsonyi ünnepek előtt van, ezért 
az esetleges adventi akciók reklámozására kiváló

• A szervezők nyitottak egyedi elképzelések 
egyeztetésére

• A nézők egy pozitív élményhez kapcsolják 
az Ön / Önök cégét

• Egy sikeres rendezvényt és egy győri tehetség 
pályafutását támogatják

Kérem, támogatásukkal segítsenek abban, hogy folytathassam ezt az egyre népszerűbb 

hagyományt, és évről évre megrendezhessem a Boogiefesztet. A szponzoráció mértékéről  

és a reklámhordozókról bővebb tájékoztatás a táblázatban található. 

Úgy vélem, hogy szükségük van az embereknek olyan vidám, önfeledt és minőségi szórakozásra, 
melyet ez a produkció garantáltan biztosít.

Amit a fesztivál kínál: számos különféle reklámhordozó, kivételesen széles célközönség
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