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• Miasta, w których festiwale są postrzegane jako 

zasób miasta o szczególnym znaczeniu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym

• Ustanowienie ukierunkowanego globalnego 

członkostwa w celu porównania i wymiany różnych 

praktyk kulturowych

• Wymiana / rozwiązywanie wspólnych problemów / 

wyzwań / networking / rzecznictwo

• Cities where festivals are seen as a city asset for 

social, cultural and economic impact

• Establish a targeted global membership to compare 

different cultural practices

• Exchanging / Tackling common problems and 

challenges / advocacy / networking.



Miasto wielu festiwali | The City of Festivals

• festiwale rozproszone nierównomiernie

• są dodatkiem do kultury miasta, nie mają 

strategicznego charakteru 

• miasta traktują je jako dodatek

• festiwale uzależnione wyłącznie od środków 

publicznych

• festiwale nie budują marki miasta, mają niewielki 

wpływ na jego rozwój / turystykę

• brak jednostki koordynującej

• brak strategii rozwoju dla festiwali i wieloletnich 

gwarancji finansowania

• festiwale są monadyczne, nie połączone z lokalną ale 

i międzynarodową sceną artystyczną 

• festivals dispersed unevenly throughout the year

• are an addition to the city's culture, they are not 

strategic in nature 

• cities treat them as an accessory

• festivals rely exclusively on public funds

• festivals do not build the brand of the city, they have 

little influence on its development & tourism

• no coordinating unit / dep.

• lack of development strategy for festivals and 

multiannual funding guarantees

• festivals are monadic, not connected to the local / 

international art scene 



„locally grounded, globally oriented”



Miasto festiwalowe | The Festival City

• Miasta o dużej intensywności i widoczności festiwali

• Całoroczna oferta festiwalowa

• Oferta festiwalowa jest znacząca pod względem 

liczby widzów  i/lub obrotów

• Główne festiwale w mieście są znaczące i liczące się 

w swoim sektorze kultury / makroregionie

• Istnieje jeden lub więcej skoncentrowanych 

"momentów", w których dochodzi do wyraźnej 

transformacji miasta (peak/zgrupowanie wydarzeń / 

atmosfera festiwalowa)

▪ Cities with high intensity and visibility of festivals

▪ Year-round festival offer

▪ The festival offer is substantial, in terms of public 

audience and/or turnover

▪ The city’s major festivals have a high degree of 

distinctiveness and pre-eminence in their field

▪ There is one or more concentrated ‘moment’, 

a distinct transformation of the city 

(peak/cluster/change of psyche)



Miasto festiwalowe | The Festival City

❑ Festiwale rozwinęły się organicznie w mieście i mają 

również silne międzynarodowe postrzeganie.

❑ Polityka festiwalowa miasta jest wspierana przez 

miasto, o czym świadczy stałe zaangażowanie 

finansowe i pozycja w strategicznych priorytetach 

rozwojowych.

❑ Festiwale miejskie są strategiczną siłą napędową 

rozwoju znaczących regionów metropolitalnych w 

obszarach polityki wykraczających poza kulturę, np. 

rozwój gospodarczy i społeczny/ przemysł 

kreatywny/turystyka.

• The festivals have both grown organically in the city 

and also have a strong international outlook

• City festivals policy is supported by the city as 

evidenced by ongoing funding commitment and 

position in strategic priorities

• City festivals are strategic drivers for development 

across substantial metropolitan regions in policy 

areas beyond culture e.g. economic and social 

development/creative industry/tourism



Miasto festiwalowe | The Festival City

• Miasto pokazuje kulturalne przywództwo o 

znaczeniu krajowym i międzynarodowym.  

• Istnieje strategiczne stanowisko lub organizacja o 

ukierunkowanej polityce w zakresie festiwali 

miejskich.

• The city’s major festivals have a high degree of 

distinctiveness and pre-eminence in their field

• There is one or more concentrated ‘moment’, 

a distinct transformation of the city 

(peak/cluster/change of psyche)
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Edynburg

• 11 międzynarodowych festiwali 

• Populacja: 500 000 m. 

• widowiska, sztuki performatywne, taniec, muzykę 

klasyczną, jazz i współczesną; teatr, teatr fizyczny, cyrk 

i komedię; 

• teatr dziecięcy; społeczne rozumienie nauki; film; 

literaturę; sztuki wizualne; opowiadanie historii, sztuki 

tradycyjne i kulturę oralna (story telling)

• 11 major international festivals

• Population of 500,000 people

• performing and live arts, dance; classical, jazz & 

contemporary music, theatre, physical theatre, circus

and comedy;  

• children’s theatre; public understanding of science; 

film; literature; visual art; storytelling, traditional arts

and oral culture





Annual organisational turnover around £40,000,000

City cultural grants to 11 major festivals £4,000,000

Total city cultural budget is 1% of total city authority 

recurrent expenditure

Roczny obrót organizacyjny 

40 000 000 GBP

Dotacje na kulturę miejską dla 11 

dużych festiwali 4 000 000 funtów

Całkowity budżet kulturę wynosi 1% 

budżetu miasta Edynburg



Liczby | Figures Edinburg

Biggest sources of earned income = 

ticket income, donations, commercial

sponsors

Audience attendances = 

4.7 million

Equivalent to around

1.17 million attendees

85 countries

20% international

participants, of which

30% are from the 

European Economic

Area

Frekwencja widzów = 4,7 mln

Publiczność z 85 krajów - 20% uczestników 

międzynarodowych, z czego 30% z Europy



..Festiwale i wielkie wydarzenia są kamieniem 

węgielnym życia w Montrealu. Jazz, komedia, taniec 

awangardowy – wywołaj porę roku, formę sztuki, a 

Montréal ma na to festiwal.  Od oświetlonych 

zimowych festiwali sztuki, gastronomii i sportów 

plenerowych po międzynarodowe rytmy i występy 

cyrkowe w upalne dni lata…..



Montreal 

• 200 Festiwali odbywa się w Montrealu, 

• 40 w Quartier des Spectacles: 

• Music – 12, Cinema – 6,  Circus -1, Arts – 3,

• Dance/Theatre, 1

Humor – 2, Literature – 3,

• Interdisciplinary – 4, LGBT - 1 

• First Nations – 1, Multi-cultural + Diversity – 5, 

Fashion and Design - 1

• Sports – 6, Fireworks – 1, Parades – 3

• City Budget for 2020: 

• Total: 6,17 G$

• Culture = 60 M$

• Festivals = 10 M$

•

• Average city involvement ranges between 3% to 10% 

of overall festival budget.

• Średnie zaangażowanie miasta waha się od 3% do 10% 

całkowitego budżetu festiwalu.





Tourisme Montréal's latest 

statistics confirm that the 

city enjoyed a strong 

summer for tourism in 2019.

International tourist 

numbers increased 5% 

compared with 2018.

20% more visitors 

from Mexico

14% more from Germany

10% more from France.

Meanwhile, the number of 

American tourists entering 

Québec grew 3%.

The City and Tourism Montreal 

use the festivals as one of its 

main pillars to attract tourists.



Kraków

• 80 - 100 festiwali:

• Music – 28, Cinema – 6,  Arts – 3, Dance Theatre – 6

• Humor – 1, Literature – 6, New Media – 1, LGBT -1

• Multicultural – 5,  Fashion & Design – 3, Sports – 15

• Fireworks – 2,  Parades – 3

• Tradition 10,  Gastronomy 10

Impakt 5 festiwali 1 PLN = 5 PLN zwrotu do ekonomii

miasta.

• City Budget for 2019: 

• Total:  $1,7 bilion (6,5 mld PLN)

• Culture = $70 milion (280 mln PLN) – 5%

• Festivals = $10 million (40 mln PLN)

• Average city involvement ranges between 20% to 60% 

of overall festival budget.

• Średnie zaangażowanie miasta waha się od 40% do 

70% całkowitego budżetu festiwalu.







Wrocław

• 18 Festiwali:

• Music | Jazz | Cinema 

Arts | Theatre | Literature

• Sports |Fireworks

• City Budget for 2019: 

• Total: 1,12 G$ (4,48 mld PLN)

• Culture = 42,5 M$ (170 mln PLN) – 2,8%

• Festivals = no data 

• Average city involvement ranges between 30% to 50% 

of overall festival budget.

• Średnie zaangażowanie miasta waha się od 30% do 

50% całkowitego budżetu festiwalu.



Tourists:  5,3 mln

12% turystów deklaruje 

udział w wydarzeniach 

kulturalnych = 600 000

Tourists:  5.3 million

12% = 600,000 

participants in cultural 

events



Festival Tourism
EDYNBURG

• 4.39 million visitors per year. 

• 1,17 attendees

• 85 countries

• Tourism industry: 35,000 jobs £1.5 billion to the 

city’s economy.

• Economic impact on city economy: £280m and 

5660 full time equivalent jobs

Economic impact on Scotland: £313m and 6021 full

time equivalent jobs

KRAKÓW

• 14.05 million visitors per year

• 3,8 milion foreigners

• 2 milion attendees of the festivals

• 75% local (40km radius)

• 25% visitors including: 400 000 foreigners

• 40 countries

• Economic impact on city economy: unknown.

• Impact of 5 festivals only PLN 60 milion = $ 15 

million

MONTREAL

• 11,1 million visitors per year. 

• 66% local (40km radius)

• 34% visitors

Economic impact on city economy: $483m and 

5598 full time equivalent jobs

WROCŁAW

• 5.3 million visitors per year. 

• 0.6 milion attendees of the festivals including

• 80% local (40km radius)

• 20% visitors approx 100 000 foeigners

• Economic impact on city economy: unknown



What is the value of festivals?

Wskaźniki niematerialne 

Intangible indicators

Wskaźniki ekonomiczne

Economic indicators






