Tisková zpráva – Brusel, 18. září 2017

Šest jedinečných festivalů získalo Cenu EFFE Award 2017
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe je evropská značka kvality pro festivaly iniciovaná Evropskou
festivalovou asociací za podpory Evropské komise a Evropského parlamentu.
Zástupci festivalů oceněných značkou EFFE se sešli 18. září v Bruselu u příležitosti slavnostního vyhlášení ceny EFFE
Award 2017. Mezi 26 laureáty z celkem 715 evropských festivalů, které obdržely známku kvality EFFE, byl i český
zástupce TANEC PRAHA. Během slavnostního večera v paláci BOZAR mezinárodní porota v čele s předsedou Sirem
Jonathanem Millsem ocenila 6 festivalů pro mimořádnou uměleckou kvalitu, odbornou práci a pozitivní dopad na
oblast umění ve své zemi a v Evropě.
Výherci EFFE Award 2017 jsou:
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Altofest International Contemporary Live Arts Festival, Itálie
European Film Festival Palic, Srbsko
FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, Portugalsko
Gdansk Shakespeare Festival, Polsko
Utrecht Early Music Festival, Nizozemí

Zvláštní ocenění pro soustavnou inovaci v umělecké a festivalové oblasti pak získal Edinburgh International Festival,
Spojené království.
Sir Jonathan Mills připomněl hostům během slavnostního večera v BOZAR obohacující vliv uměleckých aktivit na naši
společnost a také jejich přínos pro evropskou integraci. Bernard Foccroulle, skladatel, hudebník a ředitel Festivalu
d’Aix-en-Provence poukázal na důležitou roli evropských festivalů ve vytváření dialogu mezi umělci, kulturami a
tradicemi díky rozsáhlé umělecké a žánrové nabídce.
Evropský komisař pro kulturu Tibor Navracsics přislíbil, že „jako komisař zodpovědný za kulturu budu nadále pracovat
se všemi významnými představiteli evropských festivalů a zajistím mimořádně důležité postavení kultury v evropské
agendě.“ Dále dodal, že „Evropská komise společně s Evropskou festivalovou asociací velmi oceňují práci všech
pořadatelů uměleckých festivalů stejně jako práci umělců, kteří na nich vystupují.“
„Jsem velmi ráda, že díky tomuto projektu Česká republika potvrzuje svou významnou pozici jako festivalová země.
V prvním ročníku EFFE Award bylo oceněno Pražské Quadriennale a letos byl TANEC PRAHA nominován do velmi kvalitní
festivalové společnosti”, komentovala výsledky EFFE Award 2017 Magdaléna Lišková, ředitelka Linhartovy nadace EFFE Hubu pro Českou republiku. „Budeme se i nadále snažit, aby měl projekt pozitivní vliv a vytvářel nové příležitosti
pro české festivaly na národní i mezinárodní úrovni“, dodala.
Více informací o značce EFFE naleznete na www.effe.eu a www.efa-aef.eu
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In Europe the arts are just a festival away!

EFFE je iniciativou Evropské festivalové asociace spolufinancované Evropskou unií.

