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EDIMBURGO: CIDADE DE FESTIVAIS
Os festivais de Edimburgo são as grandes
“marcas” culturais em que a Escócia é líder
mundial, com experiência, visão, impacto e
reconhecimento internacional que superam de
longe os de quaisquer outros eventos culturais
no mundo.
Os Festivais são nitidamente escoceses, porém profundamente
internacionais; a cada ano atraem artistas, público e mídia de
todos os continentes e de mais de 70 países. São plataformas
culturais, fóruns de debates nacionais e internacionais, forças
econômicas poderosas, geradores de ambição e criadores de
coesão. Representam a Escócia no que ela possui de mais
confiante, mais aberto e mais criativo.
A fama de Edimburgo de ser a maior cidade mundial de festivais
tem raízes profundas. Desde 1947, quando o Festival
Internacional de Edimburgo se firmou como muito necessária
“plataforma para o desabrochar do espírito humano”, os
Festivais de Edimburgo evoluíram para converter-se numa
operação que abrange 11 grandes festivais distintos e recebe
25 mil artistas internacionais, mais de 1.000 órgãos de mídia
credenciados e público superior a 4 milhões de pessoas,
gerando £313 milhões para a economia escocesa.
Hoje, o que acontece em Edimburgo não poderia acontecer
em nenhum outro lugar. O fértil patrimônio arquitetônico da
cidade é complementado por um dinâmico programa de
construção contemporânea que gera uma gama surpreendente
de espaços para os festivais. Em 1995 a cidade recebeu o
status de Patrimônio Mundial da Unesco, graças ao contraste
entre o charme antigo da Cidade Velha (erguida a partir do
ano 1074) e o esplendor formal da Cidade Nova (construída
a partir de 1759).
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Os Festivais literal e distintivamente habitam cada recanto do
centro histórico da cidade: cada teatro, salão, pátio, subsolo
e parque. Desde a Castle Esplanade (Esplanada do Castelo)
até as ruelas antigas da Cidade Velha medieval, desde os
jardins magníficos da Charlotte Square, do século 18, até as
estreitas ruas laterais de pedra que partem do Royal Mile,
passando pela grandiosidade do Festival Theatre e o
ambiente íntimo de meia-luz dos Masonic Halls (Salões
Maçônicos) da cidade. Esta densidade prazerosa, esta
riqueza de opções para visitantes e moradores locais pôde
multiplicar-se graças ao patrocínio do Governo Escocês, da
Câmara Municipal de Edimburgo, Creative Scotland, British
Council, EventScotland e Scottish Enterprise, que apoiam os
festivais e também a ambição e visão de seus diretores.
Um Grupo de Planejamento e Operações de Eventos é
coordenado pela Câmara Municipal de Edimburgo. Juntamente
com o trabalho de sua Equipe de Eventos, Equipe de Artes
e Aprendizado, Equipe de Segurança Pública, Divisão de
Licenciamento, Divisão de Cultura e Esportes, Divisão de
Desenvolvimento Econômico e uma série de outros órgãos
ligados à saúde ambiental, aos parques e às bibliotecas, a
Câmara exerce um papel crucial na realização dos Festivais.
Esta estrutura, somada aos papéis desempenhados por muitos
membros de alto nível da Câmara que atuam como membros
do Conselho e Síndicos dos diversos Festivais, produz o
ambiente singular que possibilita o desenvolvimento da
cidade de festivais favorita do mundo.
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MARCHA/ABRIL

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CIÊNCIA DE EDIMBURGO
O Festival Internacional de Ciência de Edimburgo celebra todas as maravilhas,
invenções e inovações do mundo da ciência e tecnologia. A cada ano centenas de
cientistas e tecnólogos compartilham seus interesses com o público, através de uma
programação de workshops, palestras, apresentações e exposições interessantes,
interativos e acessíveis.
Eventos para famílias, atividades divertidas para crianças e informações
inovadoras trazidas por especialistas do setor atraem mentes curiosas de todas as
idades e origens. Desde os aspectos científicos de fantasmas, do chocolate e do
riso até o legado de Charles Darwin e as teorias de Richard Dawkins, o festival
nunca deixa de ser divertido, fascinante e provocar reflexão.
Durante duas semanas na primavera de cada ano, Edimburgo vira um
playground, com eventos acontecendo em mais de 20 locais, incluindo os
espaços verdes do Royal Botanic Gardens (Jardim Botânico Real), o grandioso
McEwan Hall e o City Arts Centre, favorito das crianças. Esta celebração de
ideias, invenções e inovações tem por objetivo iluminar a magia e os mistérios de
nosso mundo, proporcionando às crianças experiências que inspiram e reforçam
sua autoconfiança e, aos adultos, uma visão nova do mundo que nos cerca.

Director: Simon Gage OBE
Escritório Principal:
110 Commercial Street
Edimburgo EH6 6NF
Tel: +44 (0)131 553 0320
Email: eisf@scifest.co.uk

O primeiro festival de ciência do mundo e o maior da Europa continua a
surpreender e instigar, confirmando a posição de Edimburgo de sede do
Iluminismo.
Todos os eventos têm a curatela do Diretor do Festival e sua equipe.

MAIO/JUNHO

FESTIVAL INFANTIL INTERNACIONAL
DE EDIMBURGO
Festival Infantil Internacional de Edimburgo firmou-se como elemento indispensável
do cenário teatral internacional para crianças e jovens.
Trata-se de uma ocasião rara em que são encenadas produções premiadas de
todo o mundo, todas tendo por objetivo emocionar, provocar e entreter.

Diretor executivo: Paul Fitzpatrick
Diretor do Festival: Noel Jordan
Oficina principal:
30B Grindlay Street
Edimburgo EH3 9AX
Tel: +44 (0)131 225 8050
Email: info@imaginate.org.uk

O Festival Imaginate oferece uma programação fascinante de artes cênicas
para entreter e inspirar o público, desde os muito pequenos até adolescentes e
jovens. O Festival integra um movimento que vem ajudando a elevar o cenário
teatral local para níveis mundiais.
O Diretor do Festival seleciona uma programação balanceada de modo a
refletir o que há de melhor e mais instigante de todas as partes do mundo e
contrapõe a essas produções os melhores dos trabalhos locais. Trata-se de um
evento que prioriza o público, mas que é também um ponto de encontro de
artistas, produtores e promoters.
O Festival faz uso dos espaços mais prestigiosos da cidade, além de outros
locais mais inesperados.
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JUNHO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE EDIMBURGO
Fundado em 1947 juntamente com o Festival Internacional de Edimburgo e o
Fringe, o Festival Internacional de Cinema de Edimburgo (EIFF) é o festival de
cinema promovido ininterruptamente há mais tempo no mundo e o maior
destaque da cultura cinematográfica da Escócia. A cada ano são exibidos mais
de cem filmes novos, incluindo longas-metragens, documentários, filmes experimentais,
animações e curtas-metragens. Com suas retrospectivas, o EIFF também contribui
para a apreciação da história do cinema. Complementando as sessões de filmes
com uma instigante programação de debates e workshops educativos, o EIFF vem
continuamente ampliando os limites do que é um festival de cinema.
O EIFF se dedica à descoberta e divulgação do que existe de melhor no cinema
internacional e à adoção, celebração e debate das novidades e transformações
na indústria cinematográfica global.
Entre a ampla gama de filmes trazidos a Edimburgo pelo festival nos últimos anos
destacaram-se as premières de filmes como WALL-E, Guerra ao Terror, O
Equilibrista e Valente.

Executivo-Chefe: Ken Hay
Diretor Artístico: Mark Adams
Escritório Principal:
88 Lothian Road
Edimburgo EH3 9BZ
Tel: +44 (0)131 228 4051
Email: info@edfilmfest.org.uk

Paralelamente à programação pública de filmes e eventos ao vivo o festival sedia
uma programação agitada de atividades voltadas aos muitos representantes do
setor que o frequentam. Estes eventos são voltados a cineastas em todas as etapas
de suas carreiras e incluem sessões de treinamento formais, oportunidades para
networking, eventos com grupos e encontros cara a cara. Partindo de seu histórico
excepcional de lançamentos do melhor que o mundo do cinema tem a oferecer, o
EIFF garante uma programação fantástica de filmes para uma grande gama de
públicos.

JULHO

FESTIVAL DE JAZZ
E BLUES DE EDIMBURGO
Fundado em 1978, o Festival de Jazz e Blues de Edimburgo tem lugar anualmente
no final de julho. O Festival consiste em cerca de cem concertos promovidos
num período de dez dias, utilizando locais formais e informais e espaços ao ar
livre em toda a cidade. Atraímos um público de 40 mil a 50 mil pessoas
originárias principalmente da própria região.
Productores: Roger Spence
& Fiona Alexander
Escritório Principal:
89 Giles Street
Edimburgo EH6 6BZ
Tel: +44 (0)131 467 5200
Email: fiona@adjazz.co.uk
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O Festival promove todos os concertos de sua programação, pagando os
cachês dos artistas, suas despesas e todos os custos de produção e marketing.
O Festival é uma entidade beneficente registrada como tal, administrada por
um conselho independente de síndicos, com dois produtores - atualmente Fiona
Alexander e Roger Spence – responsáveis pelas atividades da organização.
A programação visa uma perspectiva internacional, promovendo todos os
estilos de jazz com interesse e engajamento igual e fomentando a criatividade
pontual em Edimburgo durante o Festival.
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JULHO/AGOSTO

FESTIVAL DE ARTE DE EDIMBURGO
Promovido em parceria com os principais museus, galerias e espaços
comandados por artistas da cidade, o Festival de Arte de Edimburgo
(EAF) é a maior celebração anual de arte visual do Reino Unido,
abrangendo mais de 45 mostras e atraindo mais de 250 mil espectadores.
De modo singular, o EAF proporciona aos visitantes a oportunidade de
ter contato com os melhores artistas visuais contemporâneos no contexto
de exposições dos mais importantes artistas e movimentos internacionais
do século 20 e de períodos históricos.
A cada ano o EAF encomenda uma programação temática de novas
obras de arte públicas de artistas escoceses renomados e talentos mais
jovens e emergentes, visando levar o público a engajar-se com a arte
visual em novos contextos. Entre as encomendas recentes há obras dos
ganhadores do Prêmio Turner Susan Philipsz, Martin Creed e Richard
Wright, figuras consolidadas como Callum Innes e Andrew Miller e
artistas que estão estreando no cenário internacional, como Emily Speed,
Kevin Harman e Anthony Schrag.

Diretora: Sorcha Carey
Escritório Principal:
2 Market Street
Edimburgo EH1 1DE
Tel: +44 (0)131 226 6558
Email: info@edinburghartfestival.com

A programação é reforçada por uma grande gama de eventos únicos e
inovadores que abrem aos visitantes novas perspectivas sobre a arte
visual, desde performances ao vivo em galerias até vernissages noturnas.
Cerca de 90% do festival pode ser visto gratuitamente.

AGOSTO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE EDIMBURGO
Visto há muitos anos como um dos eventos culturais mais importantes do mundo, o Festival
Internacional de Edimburgo foi fundado em 1947. Música erudita, ópera, espetáculos de
teatro e dança dos mais elevados padrões internacionais são apresentados para um
público internacional durante três semanas em agosto e início de setembro, todos os anos.
Durante o Festival são encenados em média mais de 160 espetáculos, envolvendo 2.500
artistas, para um público de até 400 mil pessoas por ano.

Diretor Artístico e Executivo-Chefe:
Fergus Linehan
Diretora Administrativa: Joanna Baker
Escritório Principal:
The Hub, Castlehill
Edimburgo EH1 2NE
Tel: +44 (0)131 473 2099
Email: marketing@eif.co.uk

O Festival Internacional de Edimburgo é programado por seu Diretor Artístico, que atualmente
é Fergus Linehan. Companhias e artistas de estatura internacional são convidados pelo
Diretor a se apresentarem no Festival, e o Festival é responsável por todos os aspectos da
divulgação e administração de seus eventos. O Festival paga os cachês dos artistas e
determinadas despesas, fornece os locais dos espetáculos e facilita a montagem técnica e
outros detalhes. O Festival é uma organização beneficente (sem fins lucrativos) registrada
como tal.
O Festival Internacional de Edimburgo utiliza seis espaços principais para apresentar sua
programação. O Usher Hall (2.300 lugares) para sua programação orquestral principal;
o Queen’s Hall (900 lugares) para recitais e música de câmara; o Festival Theatre (1.800
lugares) para espetáculos de ópera e dança; o Kings Theatre (1.300 lugares) para teatro,
ópera e dança em escala menor; o Royal Lyceum Theatre (650 lugares) para teatro, e o
Edinburgh Playhouse (2.800 lugares) para dança e ópera. Outros espaços adicionais
específicos são utilizados ocasionalmente, conforme a necessidade. Os fundadores do
Festival Internacional consideraram que o Festival deveria “proporcionar uma plataforma
para o desabrochar do espírito humano”.
Eles também reconheceram que, se o Festival tivesse êxito em suas ambições artísticas,
geraria uma importante fonte de renda para Edimburgo e a Escócia. Este princípio fundador
- que um evento cultural de classe mundial, que reúne público e artistas de todo o mundo,
também geraria grandes benefícios culturais, sociais e econômicos para Edimburgo e a
Escócia - é tão relevante hoje quanto era mais de 65 anos atrás.
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AGOSTO

FESTIVAL FRINGE DE EDIMBURGO
O Festival Fringe de Edimburgo é o maior festival de artes do mundo; acontece anualmente
na capital escocesa durante três semanas de agosto.
A cada ano, milhares de artistas se apresentam em uma multiplicidade de palcos espalhados
pela cidade, encenando espetáculos para todos os gostos. Desde grandes nomes no mundo
do entretenimento até artistas desconhecidos interessados em lançar suas carreiras, o festival
tem algo para todo o mundo e inclui teatro, comédia, dança, teatro físico, musicais, óperas,
música, cabaré, a palavra falada, espetáculos infantis, exposições e eventos.
Nossa história data de 1947, quando oito grupos de teatro compareceram sem ser convidados
para apresentar-se no então recém-criado Festival Internacional de Edimburgo. A cada ano,
mais e mais artistas seguiram seu exemplo, e em 1958 foi criada a Sociedade do Festival
Fringe, em resposta ao sucesso dessa tendência crescente. Agora todos os anos há cerca
de 22.000 artistas em atuação em mais de 250 espaços, promovendo mais de 42 mil
apresentações de mais de 2.500 espetáculos.
A Sociedade formalizou a existência desse coletivo de performances, forneceu informações
aos artistas, divulgou a programação do Fringe e criou uma bilheteria central. Sua constituição
foi redigida de modo a alinhar-se com o éthos que trouxe essas companhias de teatro a
Edimburgo em 1947: a Sociedade não deveria fazer nenhuma avaliação ou seleção prévia
da programação do festival. Esta política se mantém até hoje à base de nosso festival, e temos
orgulho de incluir em nossa programação qualquer pessoa que tenha uma história a relatar
e um espaço que se disponha a recebê-la. Hoje o Fringe tem a reputação de descobrir novos
talentos e lançar trabalhos inovadores. Embora seja essencialmente um festival público, o Festival
Fringe de Edimburgo é também um ímã que atrai produtores criativos, o setor artístico e a mídia,
fato que o converte no maior e mais dinâmico mercado internacional de artes do mundo.

Executiva-Chefe da Edinburgh Festival
Fringe Society: Shona McCarthy
Escritório Principal:
180 High Street
Edimburgo EH1 1QS
Tel: +44 (0)131 226 0026
Email: admin@edfringe.com

AGOSTO

REAL PARADA MILITAR DE EDIMBURGO
A Royal Edinburgh Military Tattoo (Real Parada Militar de Edimburgo) é um dos maiores
espetáculos da terra. Durante três semanas em agosto de cada ano, o evento traz música,
dança e desfiles de precisão, tendo como belíssimo pano de fundo o Castelo de Edimburgo.
Desde a primeira Tattoo, em 1950, mais de 12 milhões de pessoas já fizeram parte do
público na esplanada do Castelo. Hoje cerca de 220 mil pessoas assistem à Tattoo todos
os anos, e outros 100 milhões de pessoas em todo o mundo a acompanham pela televisão.
A Tattoo é uma organização sem fins lucrativos. Ao longo dos anos, ela já doou cerca de
£10 milhões em recursos excedentes a entidades beneficentes, incluindo organizações que
beneficiam as artes e membros dos serviços militares. Pesquisas independentes revelam
que a cada ano a Tattoo contribui para a economia escocesa com mais de £100 milhões.
Mais de 40 mil participantes de mais de 46 países já participaram do evento, e hoje cada
Tattoo inclui cerca de mil participantes militares e civis.

Executivo-Chefe e Produtor:
Brigadier David Allfrey MBE
Escritório Principal:
1 – 3 Cockburn Street
Edimburgo EH1 1QB
Tel: +44 (0)131 225 4783
Email: administration@edintattoo.co.uk

A Tattoo deve seu nome ao grito dado por taverneiros na Bélgica e nos Países Baixos mais
de 300 anos atrás. Eles davam a ordem de “doe den tap toe” (fechar as torneiras dos
barris) quando os tocadores de pífanos e tambores do regimento local marchavam pelas
ruas, chamando os soldados de volta ao quartel. A primeira Tattoo foi a contribuição dada
pelo Exército da Escócia aos festivais internacionais de Edimburgo. Hoje a Tattoo é um
evento internacional que é encenado com sucesso também na Austrália e Nova Zelândia.
A emoção de ver e ouvir os pífanos e tambores dos regimentos escoceses atravessando a
ponte levadiça do Castelo, e o lamento pungente do Gaitista Solitário no alto do Rochedo
do Castelo, sempre estarão ao cerne da Tattoo. Mas o público também se emociona com
dançarinos e músicos de todo o mundo, exibições de exercícios de previsão e reencenações
de espetáculos históricos e habilidades militares modernas. A programação é preparada
por meio da extensa rede internacional da Tattoo; todos os anos o Produtor faz uma série
de viagens ao exterior como “olheiro”.
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AGOSTO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LIVROS DE EDIMBURGO
O Festival Internacional de Livros de Edimburgo é a maior celebração pública de
livros no mundo, com 800 autores em 750 eventos. Em agosto de cada ano o festival
acontece numa vila de tendas montada para esse fim na Charlotte Square Gardens,
uma praça georgiana na extremidade oeste do centro de Edimburgo. Esse espaço
verde abrange oito locais distintos, incluindo uma grande tenda central decorada com
espelhos, três cafés-bares, uma livraria, uma livraria infantil, um espaço privado para
entretenimento corporativo e uma tenda para autógrafos. O maior espaço tem
capacidade para 570 pessoas e já atraiu grandes nomes literários como Philip
Pullman, Chuck Palahniuk, Margaret Atwood e Joyce Carol Oates, além de Prêmios
Nobel como Al Gore, Seamus Heaney, Harold Pinter e Joseph Stiglitz.
Os autores são convidados a participar pelo Diretor do Festival, Nick Barley, membro
da equipe de 17 profissionais que trabalham para o festival durante o ano inteiro.
O Festival de Livros reúne pensadores e escritores para inspirar e ser inspirados,
dando destaque à mais alta qualidade artística e literária. É enfatizado o esforço de
atrair para a Escócia autores internacionais, muitos dos quais podem ser relativamente
desconhecidos, e, ao mesmo tempo, proporcionar a mais importante exposição anual
da literatura, dos autores e das editoras da Escócia. Ampliar os horizontes e instigar
a imaginação de crianças e adultos jovens faz parte integral da programação, e os
Programas para Crianças e Escolas são cruciais para isso, assim como o programa
de Extensão, que leva autores e ilustradores infantis talentosos para encontrar crianças
e jovens de toda a Escócia em suas próprias comunidades. O festival segue a política
de pagar um honorário único a todos os autores, independentemente de sua estatura
ou credenciais literárias, e é uma organização sem fins lucrativos registrada como tal.

Diretor: Nick Barley
Escritório Principal:
5a Charlotte Square
Edimburgo EH2 4DR
Tel: +44 (0)131 718 5666
Email: admin@edbookfest.co.uk

OUTUBRO

FESTIVAL ESCOCÊS INTERNACIONAL
DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS
O Festival Escocês Internacional de Narração de Histórias é a celebração escocesa
internacional da narração de histórias tradicionais e contemporâneas. O Festival
reúne plateias vindas de toda a Escócia e de mais longe para assistir a apresentações
inspiradoras e divertidas de contagem de histórias. A programação abrange
palestras que induzem à reflexão, workshops e debates, com contadores locais,
nacionais e internacionais de histórias, compartilhando suas experiências, histórias
e culturas.
O Festival tem como curador seu Diretor. Os contadores de histórias são selecionados
da Escócia, do Reino Unido e de todo o mundo. As tradições de narração de histórias
são apresentadas principalmente para plateias adultas, ao lado de eventos voltados
às famílias e crianças.

Director: Donald Smith
Oficina principal:
43 – 45 High Street
Edimburgo EH1 1SR
Teléfono: +44 (0)131 556 9579
El e-mail:
reception@scottishstorytellingcentre.com

Inspirado na tradição escocesa do "ceilidh" e no seu sentido de reunião, este é um
encontro comunitário convidativo, cheio de contos, relatos, músicas, canções e baladas.
Embora cada evento tenha uma estrutura, haverá sempre um elemento informal e
improvisado na interpretação, uma vez que a magia de contar estórias ao vivo é a
ligação imediata entre o contador e o ouvinte.
O Festival começou em 1989 e tem vindo a crescer todos os anos, com cada vez
mais pessoas a envolver-se com carismáticos contadores de estórias que usam as suas
palavras para criar pontes entre vários mundos.
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DEZEMBRO/JANEIRO

HOGMANAY DE EDIMBURGO
O Hogmanay de Edimburgo é a maior festa de Ano Novo do mundo. “Hogmanay” é o nome
escocês tradicional da véspera do Ano Novo, quando as pessoas se reuniam nas praças para
desejar “feliz Ano Novo” umas às outras e receber amigos e até mesmo desconhecidos em
suas casas. Desde 1993 Edimburgo vem convertendo esta noite emocional e calorosa no meio
do inverno frio e escuro numa enorme celebração da cultura e hospitalidade escocesas, com
duração de quatro dias, durante os quais um público de mais de um quarto de milhão de
pessoas de todos os lugares do mundo é recebido e entretido na capital da Escócia, o “lar do
Hogmanay”.
A própria Edimburgo converte-se no palco de uma programação de quatro dias de eventos
nos bulevares, praças, parques e locais cobertos da cidade; muitos dos eventos têm entrada
gratuita. Na noite do próprio Hogmanay, o centro da cidade é fechado, exceto para os
portadores de ingressos, e convertido numa arena com vários palcos e telões, tendo como
pano de fundo o icônico castelo e a Cidade Velha. A Festa de Rua é acompanhada por um
público de 80 mil portadores de ingressos (enquanto dezenas de milhares de pessoas lotam
locais adjacentes para assistir à queima de fogos), num ambiente eletrizante de euforia e
antecipação, e o público internacional se espanta e anima com a recepção amistosa e
calorosa dos escoceses. A Festa de Rua culmina com duas enormes e simultâneas queimas de
fogos de artifício que são transmitidas pela televisão a um público internacional de bilhões de
pessoas. A programação abrange música contemporânea e tradicional, desde atual a
clássica, passando por jazz e DJs, e com frequência inclui música de outras partes do mundo.
Com frequência também inclui teatro de rua internacional e eventos que abrangem atividades
desde esportivas até espirituais, desde poesia até música pop.

Diretores: Ed Bartlam e Charlie Wood
Escritório Principal:
26 Frederick Street
Edimburgo EH2 2JR
Tel: +44 (0)131 226 1765
Email: enquiries@underbelly.co.uk

A programação do festival é criada, administrada e produzida por uma empresa privada cujo
Diretor Administrativo é também o Diretor Artístico do festival. Como um dos festivais mais
importantes da Escócia, o Hogmanay de Edimburgo revela a vitalidade cultural da nação e
destaca uma cidade belíssima mostrando a todos que pode brilhar no mundo tanto no inverno
quanto no verão. A Câmara Municipal de Edimburgo e o governo escocês são os principais
patrocinadores do festival, que gera £25 milhões para a economia local e £30 milhões para a
economia escocesa maior.

DOZE FACTOS SOBRE O FESTIVAL:
1 O número de bilhetes emitidos para eventos de festivais
de Edimburgo só é ultrapassado pelos Jogos
Olímpicos e pelo Campeonato do Mundo.
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O Festival Internacional de Ciências de Edimburgo
foi o primeiro deste género no mundo dirigindo
agora também o Festival de Ciências de Abu Dhabi.

2 A primeira utilização de palcos elisabetanos
retangulares ou circulares no teatro moderno
ocidental ocorreu em 1948, no Festival Internacional
de Edimburgo.
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O Hogmanay de Edimburgo é uma das "100 coisas
que tem de fazer antes de morrer" e aparece no
"Top das 25 melhores experiências de viagem” do
Discovery Channel.

3 A primeira aplicação para telemóvel publicamente
demonstrada e comercialmente disponível foi
apresentada no Festival Fringe de Edimburgo,
em 1999.
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O Festival Internacional de Livros de Edimburgo
é o maior do mundo no seu género, recebendo
atualmente autores de 53 países.

4 O Festival Internacional de Contadores de Estórias da
Escócia é realizado no primeiro centro construído
especificamente para a arte de contar estórias no
mundo, situado na histórica Royal Mile de Edimburgo.
5 Lynda Myles tornou-se a primeira mulher a dirigir um
festival de cinema ao ser nomeada Diretora do
Festival Internacional de Cinema de Edimburgo,
em 1973.
6 O presidente norte-americano Jimmy Carter discursou
no púlpito da Catedral de Santo Egídio para apresentar
Dick Hyman durante o Festival de Jazz e Blues de
Edimburgo de 1995.
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10 O Festival de Artes de Edimburgo é o maior festival
anual do Reino Unido dedicado às artes visuais.
11 A Royal Edinburgh Military Tattoo nunca cancelou
uma única apresentação desde o seu primeiro evento
em 1950.
12 Uma semana depois de aparecer no Festival de
Cinema de Cannes com o espetáculo premiado
The Square, Claes Bang participou numa peça para
crianças de 10 anos no Festival Internacional Infantil
de Edimburgo de 2017.
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UMA VISÃO INTERNACIONAL
Descrever os Festivais de Edimburgo como
um "cenário" é timidez e inibição. Eles são
uma reviravolta na vida do Reino Unido.
É como se o Mardi Gras de Nova Orleans
e o Carnaval do Rio fossem somados e
ampliados.
Toronto Star, Canadá

Visitar os Festivais de Edimburgo é muito
mais que apenas desfrutar algumas semanas
de arte maravilhosa. Para os profissionais
dos festivais, não há melhor lugar para
encontrar colegas, inspirar-se, descobrir e
discutir ideias novas e transformá-las para
a situação de cada um.
Johan Moerman,
Diretor Administrativo,
Festivais de Roterdã,
Países Baixos

Diferentemente de tantos festivais na Europa,
Edimburgo é incrivelmente democrático e
igualitário - uma esponja disposta a absorver
qualquer vida que possa estar flutuando a seu
redor. Aqui não há arte de alto nível ou de baixo
nível. Este é o evento cultural mais despretensioso
e democrático que já conheci, com ingressos a
preços realmente acessíveis.
DieWelt, Alemanha

A maioria das pessoas pensa que é
preciso ir à Broadway ou ao West End
para ter um impacto significativo sobre
os mercados globais. Mas, quando
lançamos um espetáculo novo em
Edimburgo, pudemos levá-lo a 40 países
diferentes ao longo de dez anos. Os
Festivais de Edimburgo permitem
conquistar um mercado global desde
o primeiro momento.
Simone Genatt, Presidente,
Broadway Asia Company, EUA

Os Festivais de Edimburgo são
relevantes porque são simplesmente os
eventos anuais mais importantes no
mundo das artes cênicas em língua
inglesa. Todo o mundo está lá, todos
os tomadores de decisões, e, porque
a imprensa é tão forte e leva seu papel
tão a sério, não há como alguma
propaganda exagerada enganar
ninguém.
John Clancy,
Diretor Artístico Executivo,
Clancy Productions, EUA

Hoje a importância dos Festivais de
Edimburgo é relevante não apenas para
a Escócia, mas para o mundo.
Sérgio Saboya, Director,
Festival Cena Brasil Internacional,
Rio de Janeiro,
Brasil

Os Festivais de Edimburgo são o lugar
mais importante para encontrar pessoas,
atualizar informações, fazer negócios,
pesquisar e entender o que está sendo
feito em toda parte, em um só lugar e
momento.

Os Festivais de Edimburgo significam alta
qualidade, produções bem selecionadas,
uma referência fabulosa para curadores e
diretores artísticos, criando um ambiente
hospitaleiro e convertendo Edimburgo em
um lugar onde todos são bem recebidos.

Leandro Knopfholz,
Director of Festival de
Teatro de Curitiba,
Brasil

Claudia Toni,
Assessora da Secretaria de Cultura
do Governo do Estado de São Paulo,
Brasil
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Simplesmente não existe melhor ou maior vitrine
das tendências culturais do mundo que os
Festivais de Edimburgo. Trata-se de uma
amplitude espantosa de programação cultural
que atrai uma variedade e quantidade imensa
de produtores britânicos e internacionais,
convertendo Edimburgo em um lugar desejável
para exibir trabalhos novos.
Wolfgang Hoffman,
Produtor Criativo,
Círculo dos Onze,
Berlim
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Agosto: uma época em que a maioria
das grandes cidades europeias está
quase vazia... A única exceção é
Edimburgo, cuja população de 500 mil
pessoas mais que dobra durante este
mês, quando multidões de foliões
chegam à cidade para a grande farra
cultural que são os Festivais de Edimburgo.

É impossível exagerar a importância dos
Festivais de Edimburgo. Eles são uma
vitrine espantosa das artes e da cultura de
todo o mundo, convertendo a capital
escocesa em algo de outro mundo.

A orientação para a qualidade e o
incentivo à inovação é o que caracteriza
os Festivais de Edimburgo e explica porque
profissionais da cultura de todo o mundo
vêm para cá e fazem negócios aqui.

Mail Today
Nova Délhi, Índia

Catherine J. Wang,
Presidente,
Festival Internacional de Artes
de Xangai Centro para a China,
China

Royal Wings,
Royal Jordanian Air

Os Festivais estão entre os eventos ao
vivo de custo mais acessível no mundo:
uma oportunidade de absorver a
experiência real de Edimburgo durante
um fenômeno cultural que é festejado
globalmente e valorizado localmente.
The Asian Age, China

É tempo de festivais em Edimburgo,
e ver um peixe antropomórfico
durante uma caminhada dominical
é perfeitamente possível... Chegar
à cidade pode ser uma experiência
espantosa - é como topar com uma
festa ininterrupta de véspera do Ano
Novo.
Sydney Morning Herald,
Austrália

Durante a temporada dos festivais,
Edimburgo está viva. É onde você
encontra todas as artes, de qualquer
estilo que seja, de todo o mundo, em
um só lugar, e onde artes e negócios
se encontram lado a lado. Isso não
acontece em nenhum outro lugar do
mundo.
Carla van Zon,
Diretora Artística,
Festival de Artes de Auckland,
Nova Zelândia
Os Festivais de Edimburgo são mundialmente
conhecidos como plataformas essenciais
para artistas e produtores interessados em
exibir seus trabalhos.
Dra Laurine Platzky,
Vice Diretora-Geral,
Governo do Cabo Ocidental,
África do Sul
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Edimburgo é a cidade ideal de festivais do
mundo, onde cada pedra e rua de
paralelepípedos tem uma história à espera
de ser descoberta, uma história de romance
e bravura, intrigas e traições, e onde os
mistérios da cidade seduzem e inspiram
poetas e artistas de todo o mundo.
Sanjoy Roy,
Produtor,
Festival de Literatura de Jaipur,
Índia
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Edimburgo é realmente uma marca
cultural global estarrecedora e o
paradigma ao qual aspiram comparar-se
outros festivais, cidades e até mesmo
governos.
Greg Clarke,
Director & Chief Executive,
Adelaide Fringe,
Australia
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UMA HISTÓRIA DE COLABORAÇÃO
Thundering Hooves 2006 (denominado metaforicamente segundo
um som que denota que está a chegar ao nível de Edimburgo)
confirmou o papel internacionalmente significativo dos Festivais
de Edimburgo e sugeriu que havia razões para ter confiança
quanto à sua posição preeminente a curto prazo. Contudo,
o relatório concluiu que, quando analisada em relação ao
desenvolvimento sustentado de algumas das cidades ativamente
competitivas durante os próximos 5 a 7 anos, a posição
atualmente invejável de Edimburgo como uma cidade de festivais
preeminente era menos certa. O relatório Thundering Hooves fez
14 recomendações para garantir que o papel de Edimburgo
como a maior cidade de festivais internacionais estará garantido
no futuro. Entre estas, recomendava-se que tanto os festivais
como as partes envolvidas deveriam desenvolver mecanismos
para apoiar um planeamento estratégico conjunto. Deste modo,
foram criadas duas organizações para impulsionar o
ecossistema da cidade dos festivais:

FESTIVALS EDINBURGH
Directores/presidents ejecutivos de los festivales de Edimburgo

FORO DE FESTIVALES
Presidentes ejecutivos de los organismos del sector
público interesados, más expertos independientes

FORO DE FESTIVALES
Presidentes ejecutivos de los organismos del sector
público interesados, más expertos independientes

El informe Thudering Hooves estaba formado por 14 recomendaciones, la primera de las cuales era la creación de un foro
de festivales para Edimburgo: una comisión estratégica de alto nivel formada por representantes de aquellos que tuvieran
intereses en el mantenimiento de la ventaja competitiva de todos los festivales de la ciudad. Como consecuencia, el
Ayuntamiento de Edimburgo creó en marzo de 2007 el Foro de Festivales en colaboración con el Gobierno Escocés, las
por entonces llamadas Scottish Arts Council/Scottish Screen (en la actualidad conocidas como Creative Scotland), Event
Scotland, Visit Scotland, Scottish Enterprise y Festivals Edinburgh. Todas estas agencias de organismos interesados se hallan
representadas en el foro. Los miembros que lo conforman son altos ejecutivos con capacidad de tomar decisiones estratégicas.
La participación de miembros independientes en el foro resulta muy valiosa y está relacionada directamente con las
recomendaciones del informe Thundering Hooves, que aconseja incluir miembros externos que tengan una perspectiva a
largo plazo del estatus económico y cultural de Edimburgo y Escocia en el competitivo mercado internacional. También
existe otro grupo, el Grupo Ejecutivo Thundering Hooves, compuesto por ejecutivos de los grupos organizadores interesados y
representantes de Festivals Edinburgh, que trabajan conjuntamente para poner en práctica las recomendaciones detalladas
en el informe. El Grupo Ejecutivo coordina la gestión del plan de implementación estratégica, distribuyendo las diferentes
responsabilidades entre las organizaciones más apropiadas. Tanto o Fórum dos Festivais quanto os grupos Thundering
Hooves trabalham com o objetivo de manter a posição de Edimburgo de maior cidade mundial de festivais, mas esses
organismos não exercem papel de governança na Festivals Edinburgh.
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FESTIVALS EDINBURGH
Directores/presidents ejecutivos de los festivales de Edimburgo

Los directores de los doce principales festivales de Edimburgo se juntaron en 2007 y crearon la organización
Festivals Edinburgh, fomentando así la cultura de colaboración ya de antes existente entre ellos. Su objetivo era dar
apoyo a los festivales de Edimburgo a la hora de mantener y desarrollar el estatus de Edimburgo como principal ciudad
de festivales del mundo. Se propusieron hacerlo de la siguiente manera:
> Mediante el desarrollo y la producción de proyectos e iniciativas de colaboración que apoyan el crecimiento,
el desarrollo de producto, el liderazgo y las audiencias
> Al actuar en nombre de los puntos fuertes colectivos de los festivales de Edimburgo, representándolos
Misión

Objetivos

Prioridades
Representação

Convertirse en
la ciudad
de festivals
líder del mundo
a través del
apoyo a la
salud cultural
y económica
de los festivales
de Edimburgo

Reputação
garantida e
melhorada

Competências

Gestão
ADMINISTRAÇÃO:
Diretores
Executivos
ou Diretores
do Festival

Marketing

Investimento

Investimento
sustentado e
aumentado

Liderança

Envolvimento

EQUIPA:
8
colaboradores
equivalentes a
tempo inteiro

Estrutura interna
Grupos de trabalho
(de membros de
equipas de
festivais)

Grupos não
permanentes (de
duração limitada e
para tarefas
específicas)
Fóruns de partilha
de conhecimento
(formados e
conduzidos
pela equipa)

La junta directiva de Festivals Edinburgh está compuesta por los directores o presidentes ejecutivos de los doce festivales.
Su operación está hoy en día financiada tanto por suscripciones de socios como por el considerable apoyo que recibe
del sector público. Cada faceta de la labor de Festivals Edinburgh se realiza bajo la dirección y el respaldo de distintos
equipos de trabajo colaborativo formados por miembros del personal de los mismos festivals. Esta estrutura geral do
plano de negócios pode ser vista acima:

O Thundering Hooves 2.0 [2015] é uma nova e ambiciosa estratégia destinada a apoiar e reforçar o estatuto de
Edimburgo como a principal cidade de festivais no mundo durante os próximos dez anos. O estudo avaliou os
resultados significativos desde o inovador relatório Thundering Hooves de 2006, bem como as oportunidades e
ameaças locais e globais relevantes para o desenvolvimento futuro dos festivais. Através desta análise, seis temas
chave revelaram-se como catalisadores importantes de mudança, tendo sido recomendadas 38 ações nas
seguintes áreas:
> A Cidade dos Festivais
> Envolvimento profundo e alargado
> Posicionamento nacional e global
> Formas e meios digitais
> Investimento e empreendedorismo
> Desenvolvimento e execução
Os Festivais de Edimburgo, com o apoio e a liderança colaborativa do Fórum dos Festivais e da Festivals
Edinburgh, terão um papel vital a desempenhar na condução de novos diálogos, no desenvolvimento de novas
abordagens e na definição de mais dez anos de excelência em inovação, colaboração e programação.
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OS IMPACTOS
Os Festivais de Edimburgo contribuem de modo enorme para a reputação de Edimburgo de ser uma das
cidades mais atraentes e inspiradoras do mundo. Desde suas origens, em 1947, os Festivais têm sido vitais
para transformar Edimburgo em uma cidade cosmopolita, receptiva e voltada para fora. Os Festivais de
Edimburgo contribuem de modo fundamental para a qualidade de vida dos habitantes da cidade, da
região e da Escócia como um todo. Eles investem no crescimento e desenvolvimento de indivíduos e
comunidades, graças à natureza fértil, diversificada e altamente acessível dos trabalhos que apresentam.
Com seu engajamento ativo com a participação, os festivais estendem os impactos de suas programações
por meio de importantes iniciativas educacionais e comunitárias.
Diretores de festivais internacionais, programadores, planejadores e estrategistas culturais, todos são atraídos
pela espantosa riqueza cultural dos Festivais. Os Festivais de Edimburgo oferecem altamente valorizadas
plataformas e vitrines para artistas e companhias artísticas, pensadores e cientistas de todo o mundo.
Com tantos promoters, produtores e diretores de festivais se reunindo na cidade a cada ano, os Festivais
proporcionam oportunidades únicas para que trabalhos sejam vistos, para a troca de ideias e a realização
de negócios.
Os Festivais de Edimburgo constituem um elemento singular da oferta turística da Escócia, sendo essenciais
para sua definição como destino dinâmico para residentes durante o ano inteiro; instigante atração cultural
para visitantes; ambiente de trabalho fértil e criativo para empresas e seus funcionários, e um ambiente
animado e dinâmico para estudos e convivência estudantis. Eles proporcionam plataformas internacionais
excepcionais e ímpares para o lançamento de artistas e companhias de arte, e representam grandes atrações
e influências para aqueles que optam por viver, trabalhar, visitar ou investir em Edimburgo e na Escócia.
Um estudo inovador encomendado da BOP Consulting e divulgado em maio de 2011 abraçou o desafio
ambicioso de compreender e referenciar os impactos dos Festivais de Edimburgo que transcendem o aspecto
puramente financeiro. Adotando um enfoque “de 360 graus” à quantificação dos efeitos culturais, sociais e
ambientais, o estudo definiu novos padrões de melhores práticas no setor de eventos internacionais. A escala
e a profundidade do estudo, que incluiu 15.000 respostas ao inquérito, foi significativa e criou um quadro de
investigação que permitiu aos Festivais elaborar um estudo de atualização em 2015 (desta vez com 30.000
inquiridos) que reafirmou a posição de Edimburgo como a maior cidade de festivais do mundo.
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> 88% dos artistas concordaram que participar dos Festivais lhes abriu a possibilidade de assistir a
trabalhos internacionais que, de outro modo, eles não teriam podido ver *
> 79% dos artistas concordaram que os Festivais lhes deram a oportunidade de conhecer outros artistas *
> 92% dos espectadores concordaram que os festivais são eventos “imperdíveis”
> 92% dos espectadores concordaram que os Festivais lhes deram a oportunidade de acessar trabalhos
aos quais de outro modo não teriam tido acesso
> 68% dos espectadores concordaram que os festivais lhes possibilitaram descobrir novos talentos, estilos
ou gêneros
> 64% dos espectadores concordaram que é mais provável que ousem mais em suas escolhas culturais
pelo fato de terem ido aos Festivais

Impactos Econômicos
> Atração de públicos de 4 milhões de pessoas, com mais de 25 mil artistas e 2.000 órgãos de mídia
credenciados
> 82% dos visitantes vindos de fora de Edimburgo e 77% dos que vieram de fora da Escócia disseram
que, graças aos Festivais, é mais provável que voltem a visitar Edimburgo no futuro *
> Geração de £313 milhões em impacto econômico positivo para a Escócia e de 5.660 empregos em
tempo integral em Edimburgo
> 93% das vagas de hospedagem na cidade ficam ocupadas durante o mês de agosto, sendo £41 milhões
gastos com hospedagem e £37 milhões em cafés e bares

Impactos Sociais
> 89% dos espectadores locais concordaram que os Festivais aumentam o orgulho que sentem em
Edimburgo como cidade
> 89% dos espectadores concordaram que os Festivais promovem uma identidade nacional escocesa
positiva e voltada para fora *
> 75% dos espectadores concordaram que os Festivais lhes proporcionaram uma oportunidade de passar
mais tempos juntos em família
> 69% dos professores disseram que os Festivais fazem uma diferença positiva para a criatividade das crianças *
> 65% dos pais concordaram que os Festivais beneficiaram o bem-estar de seus filhos *

[Todos os resultados apresentados são do Estudo do Impacto dos Festivais de Edimburgo (julho 2016), excetuando * da Atualização 2011 dosmpactos
Culturais dos Festivais de Edimburgo]

Impactos Culturais

Festivals Edinburgh, Waverley Court, 4 East Market Street, Edimburgo EH8 8BG
www.edinburghfestivalcity.com
info@festivalsedinburgh.com
+44 131 529 7970
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