
 
 
 
 
 
 

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 2014-2020 Г. 

 

Акроним: FESTIVALLINKS  

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

предизвикателство за развитието на публиката“  

Програма: “Творческа Европа 2014-2020” (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  

От билети: 900 евро  

Общ реализиран бюджет за Варна като партньор по проекта: 75 495,04 лв. 

Водещ партньор: Координатор LUSTR B.V., Холандия  

Участващите в проекта фестивали са: Холандският фестивал Bach, Дордрехт, 

фестивал Silence от Финландия, фестивал Sorru in Musica от Корсика, Международен 

музикален фестивал “Варненско лято” от България и Международен фестивал Bach от 

Канарските острови.  

Цел на проекта:  

В края на 2020 година приключи работата по вдъхновяващия международен културен 

проект Festivallinks, в който партньор е и Международен музикален фестивал 

“Варненско лято”.  

Проектът Festivallinks имаше за цел да помогне на фестивалите за класическа музика 

да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката. 

Партньорите в проекта бяха в тясно сътрудничество за достигане на целта да бъдат 

ориентирани към аудиторията, по-устойчиви и способни да достигнат до нови, по-

широки и по-разнообразни публики.  

Постигнати резултати: 

Проектът обедини пет големи европейски фестивала, които в сътрудничество и с общи 

усилия обмениха ценен опит и научиха повече за своята публика чрез двете 

проведени в началото и в края на проекта проучвания. Някои от събитията в 

предварително заложената програма преминаха в дигитална среда, поради 

усложнената епидемична обстановка. Използвайки прекрасните открити пространства 



 
 
 
 
 
 
за култура в град Варна, екипът на фестивала “Варненско лято” успя да реализира 

планираните концерти с публика на живо в двора на Археологическия музей, на сцена 

“Адмирал”, в комплекс “Златни пясъци”, на лятната сцена на Кукления театър и пред 

ЦНСТ ж.к. “Владислав Варненчик” и ЦНСТ с. Тополи. В концертите участваха 

музиканти от партньорските страни, които за кратко време успяха да създадат една 

истинска магия, която да зарадва и вдъхнови публиката на фестивала. 

Статус на проекта: Приключил 

Повече информация е налична на страницата на проекта: www.festivallinks.eu  


