
 

ПРОЕКТ „FESTIVALLINKS В ПОМОЩ НА МУЗИКАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ ДА СЕ 

СПРАВЯТ С НАРАСТВАЩОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ПУБЛИКАТА“ 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ № 2018-2391/001-001,  ПО  ПРОГРАМА “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА” (РАМКОВАТА 

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА КУЛТУРАТА И 

АУДИОВИЗУАЛНИЯ СЕКТОР) 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.  

 

Акроним: FESTIVALLINKS  

Наименование: „В помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото 

предизвикателство за развитието на публиката“ 

Програма: “Творческа Европа” (Рамковата програма на Европейската комисия за 

подкрепа на културата и аудиовизуалния сектор) 

Продължителност: 29 м. /от 01.06.2018 г. - 30.11.2020 г./ 

Общ бюджет на проекта: 366 705 евро  

Варна ще получи: 22 500 евро 

Съфинансирането от страна на Община Варна: 15 000 евро 

От билети: 1100 евро   

Общо за Варна: 38 600 евро 

Водещ партньор: Координатор  LUSTR B.V. - Annemarie Goedvolk, Холандия   

Партньори:  

1. Auditorio Alfredo Kraus - Испания 

2. Silence -  Финландия 

3. Sorru in Musica -  Франция 

4. Varna – гр. Варна,  България 

5. Dordrecht - Холандия 

Основна цел на проекта:  

Проектът Festivallinks ще помогне на фестивалите за класическа музика да се 

справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката. Партньорите 

в проекта ще си сътрудничат в достигане на целта да бъдат ориентирани към 

аудиторията, по-устойчиви и способни да достигнат до нови, по-широки и по-

разнообразни публики. Уникалният процес за постигане на тази цел съчетава обмен 

на творчески и организационни практики между партньорите с обширни научни 

изследвания. В резултат, проектът цели да укрепи потенциала не само на 



 

участващите партньори, но и на европейския класически музикален сектор и 

неговата публика, като цяло. 

Основни дейности:  

- Стартово проучване на организационните модели на петте фестивала в Холандия-

Хага; Финландия-Kittilä; Испания-Gran Canaria; България-Варна; Франция-Vico, 

достигане на публиката и нейния профил, артистичен профил и финансови модели; 

изготвяне на оценка от координатора LUSTR;  

- Избиране и наемане на трима композитори и 10 музиканти за проекта; 

- Подготовка на концепция за добра практика от всеки фестивал;  

- Учредителна/стартова конференция в Будапеща; 

- Международен Бах Фестивал Gran Canaria, подгоовка и изпълнение на GPCs;  

Участващи в проекта фестивали: 

- Холандският фестивал „Bach“; 

- Дордрехт, фестивал „Silence“; 

- Финландия, фестивал „Sorru in Musica“ от Корсик;,  

- Международен музикален фестивал “Варненско лято” от България;     

- Международен фестивал „Bach“ от Канарските острови. 

Едно от най-големите предизвикателства пред фестивалите за класическа музика 

днес е да привлекат публика за изпълнения на живо. Проектът Festivallinks 

обединява пет големи европейски фестивала, които в сътрудничество и с общи 

усилия ще обменят своя опит и ще научат повече за своята публика и как да стигнат 

до нея. Проектът е съфинансиран от програма “Творческа Европа” (Рамковата 

програма на Европейската комисия за подкрепа на културата и аудиовизуалния 

сектор). В продължение на две години фестивалите ще обменят своите новаторски 

концепции и най-добри практики за развитие на публиката. 

Статус на проекта: В процес на изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 


