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Ny europamärkning av festivaler 2015-2016: ansök senast 15 november 2014.
EFFE – Europa för festivaler, festivaler för Europa - är en ny internationell festivalplattform för festivaler som är 
djupt engagerade i konsten och i de samhällen de verkar. Europeiska kommissionens nya pilotprojekt, som 
lanserades av European Festivals Association (EFA), har öppnat med en europeisk ansökningsprocess för att 
mobilisera alla berörda festivaler. De mest innovativa konst- och kulturfestivalerna får ett erkännande i form av 
en EFFE-märkning och en utmärkelse. En internationell festivaljury, bestående av experter med bred kompetens 
inom konst och kultur, i företagsvärlden, och i kulturpolitiken, avslutar urvalsprocessen. Dessförinnan tillsätts ett 
samordningscentrum/nav i EU:s 28 medlemsstater. Naven inrättar, utvecklar och främjar EFFE-plattformen i 
sina respektive länder och tillsätter en nationell expertgrupp som gör ett första urval bland landets ansökande 
festivaler. Föreningen Svenska Musikfestivaler har fått förfrågan och tackat ja till att vara Sveriges nav i  
pilotprojektet. EFFE-märket och utmärkelsen tillkännages vid en gala på en av Europas största festivaler hösten 
2015.

”The EFFE Festival Label” är en kvalitetsmärkning som erbjuder ett internationellt erkännande för festivalernas arbete samt 
förbättrad tillgång till information för festivalvänner och publik. Festivalmärket och utmärkelsen är en ”varumärkning” som 
ska uppmuntra fler människor att ta del av och aktivt uppsöka festivaler.

Experter i hela Europa bedömer ansökningarna för att avgöra om festivalerna uppfyller de tre kriterierna; festivalens 
konstnärliga engagemang, festivalens lokala delaktighet och festivalens europeiska och internationella vision. Förutom 
märkningen kommer den internationella juryn ge utmärkelser till de mest framskjutna festivalerna. De internationella 
jurymedlemmarna kommer att tillkännages i december 2014. Festivaler från alla EU:s 28 medlemsstater är berättigade att 
ansöka.

Mottagarna av ”the EFFE Festival Label and Award” får ett erkännande, drar nytta av ökad synlighet, utvidgade möjligheter 
till nätverkssamarbete med festivaler och andra kulturaktörer i Europa och blir en tydlig del i det kulturpolitiska program och 
det konstnärliga arbete som EU vill utveckla. En ”Festival Guide”, både i bok- och onlineformat, med en beskrivning av 
festivalerna, artiklar och fakta kommer att lanseras på en stor ”Festival Gala” hösten 2015.

EFFE anser det är en viktig fördel för Europas festivaler att bli uppskattat av festivalpublik och Europeiska Unionen för sina 
konstnärliga kvaliteter och samhällsengagemang. Plattformen inbjuder artister och konstnärer, arrangörer och publik världen 
över att upptäcka Europas bästa, mest kreativa festivaler på en resa genom ett kulturellt rikt och mångsidigt Europa.

Föreningen Svenska Musikfestivaler (SMF) har som sin uppgift att samla musikfestivalerna i Sverige - oavsett genre - under 
ett tak. Organisationen har idag 42 medlemmar inom olika musikgenre, bl a kammarmusik, jazz, opera, folkmusik, visa, 
elektronmusik, körsång och tidig musik. Sedan maj 2014 har SMF valt att bredda sin inriktning till att inte endast omfatta 
musikfestivaler, utan alla sorters kultur- och scenkonstfestivaler. Det innebär ett namnbyte samt att många nya festivaler 
kommer att inbjudas som medlemmar. 

Läs mer om EFFE och Svenska Musikfestivaler på http://www.musikfestivaler.se.
Läs mer om EFFE och gör din ansökan nu på http://effe.eu.
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EFFE is a European Commission pilot project for a European Platform for Festivals in the field of culture initiated by the European Festivals Association 
(EFA), the umbrella organisation for festivals across Europe and beyond, and will run 2014-2015.
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