Ползи от членството в БФА
Българска фестивална асоциация е платформа за обмен на информация, интереси и опит в
сферата на фестивалното дело. Ние се стремим да осигурим на нашите членове възможност
да споделят своите нужди, идеи и мечти, за да можем с колективни усилия да постигнем
общите си цели.
1. Единна позиция: БФА обединява гласовете на фестивалите и поставя техните
желания, стремежи и искания на първо място. БФА се стреми да даде глас на
безгласните, като активно защитава и промотира качественото им съдържание и
значение на местно, национално и европейско ниво.
2. Политическа защита: БФА работи активно с Министерство на културата, като
отстоява позицията за по-прозрачно и ефективно финансиране на фестивалите в
България, включително чрез създаването на специален фонд или целева програма.
БФА поставя въпроса за мястото на културата в следващото поколение Оперативни
програми и по-конкретно мястото на живата култура и възможностите за
финансиране на фестивали
3. Месечен бюлетин: Членовете на БФА имат достъп месечния бюлетин на БФА ,с
което получават регулярно информация за фестивалите в България и по света, но
също така имат всеки месец един от фестивалите членове бива специално
представен в предназначена за целта графа.
4. Участие в проекти: Членовете на БФА има възможност да участват в
разработваните от БФА проекти по различни финансиращи програми. Като тяхната
роля в тези проекти е високо ценена, широко разпространявана и ……
5. Силни заедно : Като част от семейството на БФА Вие ще бъдете част от силна
партньорска мрежа на едни от най-големите и значими фестивали в България. Ще
можете да обменяте идеи и опит с останалите членове на Асоциацията.
6. Промотиране на фестивалите: БФА работи активно за представянето на българска
култура в чужбина, включително чрез популяризиране на българските фестивали в
чужбина. Членовете на УС на Асоциацията вече осъществиха това при посещенията
си в Белград, Гранада, Загреб/Брюксел и други.
7. Участие в регулярните събрания на БФА: На всеки две седмици, а понякога и почесто, УС на БФА провежда събрания, на които обсъжда и взема важни решения по
текущи въпроси, политики, дейности и други. Тези срещи са отворени и за участие и
на другите членове на БФА.
8. Участие в ежегодната конференция на БФА: Всяка година Асоциацията
организира конференция с международно участие. Това Ви дава възможност за

директен контакт с представители на фестивалната сфера от цял свят и обмен на
опит и идеи с тях.
9. Сайтът на БФА: Всеки член на Асоциацията е представян на сайта на БФА, като
това включва кратко резюме, лице за контакти и отбелязване в календара на
Асоциацията.Отделно регулярно ще се публикуват статии за новостите около
съответния фестивал.
10. Възможност за допълнителна реклама: Като всеки член на БФА Вие ще можете да
достигнете до по-многобройна публика – чрез статии в сайта на Асоциацията,
месечния бюлетин на БФА и индивидуалните съобщения, напомнящи за активността
около Вашия фестивал.
11. Регулярно получаване на важна информация: Ние от БФА имаме ангажимента да
ви известяваме за възможности за финансиране, обучителни програми, предстоящи
събития и други, чрез персонални имейли и телефонни обаждания.

