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Nejlepší evropské festvvll získvll známku kvvlitl EFFE 2017 
– 2018 
715 festvaal ze 39 zemí obdreeao známku kvaaity EFFE 2017 – 2018 označující mimořádně kvaaitní 
festvaay v Evropě. Výssaedky ohaásiaa 4. května mezinárodní porota v čeae s předsedou iirem 
Jonathanem Miaasem. EFFE – Europe for Festvvlss Festvvls for Europe je evropská značka kvaaity pro 
festvaay iniciovaná Evropskou festvaaovou asociací. Jedná se o mezinárodní komunitu propojující 
uměaecky zaměřené festvaay po ceaé Evropě, mj. prostřednictvím festvaaového kaaendáře na 
www.efe.eu, kde aze dohaedat zmíněné festvaay všech eánrl. 
Přihaášky podaay stovky festvaal v rámci otevřené vszvy, aby poukázaay na svlj mimořádně kvaaitní 
uměaecks program, zapojení místních komunit a evropsks/mezinárodní přesah. Národní kontaktní 
místa (Huby) pak jmenovaaa 95 expertl, kteří je ohodnotai a svá doporučení přednesai mezinárodní 
porotě EFFE. Posuzovaai především vybrané festvaaové uměace, program a inovatvní charakter akce. 
Linhvrtovv nvdvce se jako EFFE Hub zv Českou republiku zúčastniaa Arts Festvvls Summitu ve 
Wiesbadenu, kde s veakou radost symboaicky převzaaa ocenění pro 29 česksch festvaal. Ceas seznam 
oceněnsch česksch festvaal je moené naaézt na webu Linhartovy nadace. 
Oceněné české festvaay byay v prvním koae vybrány českou festvaaovou porotou saoeenou z předních 
odborníkl na rlzné eánry. V české porotě zvsedli Helenv Kovvříkovás Jvnv Návrvtovás Dvvid Dvnels 
Dvvid Drozds Mvtěj Krvtochvíl v Pvvel Kubesv. Jejich doporučení pak byao revidováno mezinárodní 
EFFE porotou. 
„Mezinárodní porota se mezi oceňovanými festvaal snaží zachovat co největší pestrost. Při jejich 
hodnocení posuzuje především kvaaitu, diverzitu, práci s pubaikem a s tm spojené zapojení všech aidí 
ve spoaečnost.   neposaední řadě posuzuje také festvaaový program saožený z nových i osvědčených 
uměaců. Porota držiteae známkl EFFE vlzývá, abl se zapojiai do spoaečného mezinárodního hnut všech
oceněných festvaaů a posíaiai tak soaidaritu, umění, uměace a otevřený diaaog.“ (Ceaé prohaášení 
najdete na www.efe.eu.) 
„Evropská festvaaová asociace je přesvědčená o potenciáau známkl EFFE: přemýšaet o Evropě jako o 
spoaečné komunitě vzájemného porozumění a odpovědnost vůči světu. To je také důvod, proč se 
těšíme na daaší vývoj a posun této evropské značkl“, říká prezident asociace Darko Braek. 
„ ěřím, že známka EFFE je pro české festvaal významnou příaežitost, jak se zapojit do mezinárodní 
spoaupráce a rozvíjet tak nejen svůj program, aae i navazovat nové kontaktl se zahraničními koaegl a 
zdokonaaovat produkční a především fnanční podmínkl českého festvaaového prostředí“, 
komentovaaa ocenění česksch festvaal Magdaaéna Lišková, řediteaka Linhartovy nadace. 
Ocenění dreiteaé známky kvaaity EFFE 2017 – 2018 jsou nyní postupně představováni v on-aine 
festvaaovém kaaendáři na www.efe.eu. 
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In Europe the arts are just a festiaa away! 
EFFE je iniciativou Evropské festivalové asociace spolufinancované Evropskou unií.
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