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100η επέτειος του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ εν μέσω της 

πανδημίας του κορονοϊού 

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Ίδρυμα Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ (Salzburger 

Festspielfonds), Αυστρία 

Τομέας: Μουσική 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Ίδρυμα που συστάθηκε σύμφωνα με την αυστριακή 

ομοσπονδιακή νομοθεσία  

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά φεστιβάλ στον 

κόσμο με όπερα, δράμα και συναυλίες. Ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 90 χρόνια από τους 

Ούγκο φον Χόφμανσταλ, Μαξ Ράινχαρντ και Ρίχαρντ Στράους, και αποτελεί σήμερα περισσότερο 

από ποτέ πόλο έλξης. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες για τη μεγάλη επιτυχία του φεστιβάλ: 

Πρώτα απ’ όλα, το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ προσφέρει ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα συγκριτικά με άλλα φεστιβάλ: το φεστιβάλ αυτό περιλαμβάνει όπερα, δράμα και 

συναυλίες. Επίσης, σε σχέση με την επιλογή των έργων και των ερμηνειών, προσφέρεται ένα 

ευρύτερο φάσμα: από τον Μότσαρτ, την ιδιοφυία του είδους, μέχρι σύγχρονα έργα, από 

κλασικές ερμηνείες μέχρι 

πρωτοποριακούς πειραματισμούς, 

από τον Jedermann του 

Χόφμανσταλ έως τον Ευγένιο 

Ονέγκιν του Τσαϊκόφσκι. Και μόνο 

οι καλύτεροι και πιο διάσημοι 

καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο 

προσκαλούνται να συμμετάσχουν 

στο Σάλτσμπουργκ. 

Επιπλέον, οι επισκέπτες στο 

Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ 

μπορούν να συνδυάσουν την 

απόλαυση της τέχνης με τις 
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διακοπές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το μοναδικό περιβάλλον και οι λίμνες του 

Salzkammergut προσφέρονται για υπέροχες εκδρομές και γκολφ – το βράδυ, οι επισκέπτες 

μπορούν να απολαύσουν τις ασύγκριτες παραστάσεις στο φεστιβάλ. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η 100η επέτειος του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ συνέπεσε με την πανδημία του κορωνοϊού. 

Δεν υπήρχαν μπουφέδες ή δεξιώσεις για τους εορτασμούς, ωστόσο, παρά τους περιορισμούς, 

το φημισμένο φεστιβάλ κατάφερε να φιλοξενήσει δύο παραγωγές όπερας, τρία θεατρικά έργα 

και αρκετές σειρές συναυλιών με κορυφαίους μουσικούς. 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι διοργανωτές λόγω της πανδημίας 

ήταν οι πωλήσεις εισιτηρίων και η οικονομική αξιοπιστία της διοργάνωσης ενός φεστιβάλ αυτού 

του μεγέθους κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και των μέτρων 

εγκλεισμού (lockdown). Το περασμένο καλοκαίρι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να 

ταξιδεύσουν λόγω του κορονοϊού. Πριν από τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών στα 

μέσα Μαρτίου, οι διοργανωτές πούλησαν πάνω από 180.000 εισιτήρια. Μετά το lockdown, 

είχαν απομείνει 80.000. Δεν χρειάζεται να είναι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν για να διαπιστώσει κανείς 

ότι ο πολιτισμός δεν ήταν μια από τις ισχυρές δυνάμεις που μπορούσαν να επηρεάσουν την 

κατάσταση. Ωστόσο, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ απέδειξαν στον εαυτό 

τους και στον κόσμο ότι μια κοινοτική εμπειρία όπερας και μουσικής είναι δυνατή. 

Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Markus Hinterhäuser: «Κάθε τομέας στη 

ζωή έχει το δικαίωμα ύπαρξης, είτε πρόκειται για αεροπορικά ταξίδια είτε για ταξίδια με τρένο. 

Τα σύνορα είναι ανοιχτά, οι άνθρωποι ταξιδεύουν, πηγαίνουν σε εστιατόρια, μένουν σε 

ξενοδοχεία. Η βιομηχανία, τα γραφεία και τα υπουργεία είναι ανοιχτά για την πραγματοποίηση 

συνδιαλλαγών. Ωστόσο, κάποια σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικά ιδρύματα 

εξακολουθούν να είναι 

κλειστά ή λειτουργούν με 

περιορισμούς. Αυτό δεν είναι 

μόνο μια φρικτή κατάσταση, 

είναι και επικίνδυνη. Η 

ανθρωπιστική εκπαίδευση και 

ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται 

σαν να είναι περιττά — όχι 

μόνο το Φεστιβάλ του 

Σάλτσμπουργκ, αλλά και οι 

μεσαίου μεγέθους, μικρές και 

μικρότερες πολιτιστικές 

οντότητες». 
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Παρά τις δυσκολίες και την καχυποψία, οι καλεσμένοι ήρθαν στο φεστιβάλ αυτόβουλα για να 

βιώσουν από κοντά τη χαρά των τεχνών – η ελεύθερη επιλογή συνεπάγεται αίσθημα ευθύνης. 

Στην αρχή, οι άνθρωποι μπορεί να ήταν κάπως συγκρατημένοι, αλλά τα προληπτικά μέτρα 

ασφαλείας των διοργανωτών γρήγορα έγιναν η δεύτερη φύση για τους καλλιτέχνες και το κοινό. 

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εμπειρία αυτό το καλοκαίρι: Ο κόσμος πήρε την 

κατάσταση στα σοβαρά. Μετά το -απολύτως δικαιολογημένο- ολοκληρωτικό κλείσιμο της 

κοινωνίας και της οικονομίας την άνοιξη, οι διοργανωτές άρχισαν να σχεδιάζουν, να 

ενεργοποιούνται και να θέτουν τα πλάνα τους σε εφαρμογή. Ωστόσο, κάποιες παραστάσεις 

έπρεπε να ακυρωθούν ή να επαναπρογραμματιστούν. Στο τέλος, το φεστιβάλ ήταν 

περιορισμένης έκτασης λόγω των αυστηρών πρωτοκόλλων για τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας υπό την επίβλεψη ειδικών σε ιατρικά θέματα. Όλα τα μέλη του προσωπικού και οι 

καλλιτέχνες ελέγχονταν καθημερινά, το πρόγραμμα και οι συγκεντρώσεις μειώθηκαν και μόνο 

στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης επιτράπηκε να παίξει. «Κάνουμε πατινάζ σε λεπτό 

πάγο», είπε τότε στην DW ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Σάλτσμπουργκ Markus Hinterhäuser. 

Ο πάγος ευτυχώς δεν είχε σπάσει: Δεν βρέθηκε ούτε και ένα κρούσμα κορονοϊού ανάμεσα στους 

76.500 επισκέπτες του φεστιβάλ. 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Πρώτα απ’ όλα, σύμφωνα με τον Jan Brachmann, διάσημο Γερμανό κριτικό μουσικής και 

συντάκτη στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, η 

επιδημιολογική κατάσταση στην Αυστρία είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι στη Γερμανία. 

Ο δεύτερος λόγος είναι πολιτικός, είπε ο Brachmann, και ουσιαστικά συνδέεται με την πρόεδρο 

του φεστιβάλ, Helga Rabl-Stadler. 

Για χρόνια η Rabl-Stadler ήταν πολιτικός του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος και ο Brachmann 

επεσήμανε: «Πιστεύω ότι οι πολιτικές της διασυνδέσεις βοήθησαν πολύ στην πραγματοποίηση 

του φεστιβάλ». 

Τρίτον, υπάρχει και ο παράγοντας 

οικονομία. «Το μερίδιο του 

τουρισμού στο ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν της Αυστρίας είναι 

σχεδόν διπλάσιο από ό,τι στη 

Γερμανία», είπε ο Μπράχμαν στην 

DW. «Το 2019 ήταν 3,9% στη 

Γερμανία σε σύγκριση με 7,3% στην 

Αυστρία. Το φεστιβάλ δίνει 

τρομερή ώθηση στον τουρισμό, 

ειδικά στην επαρχία του 

Σάλτσμπουργκ». 
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Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός παραστάσεων προσαρμόστηκαν ή επαναπρογραμματίστηκαν ή 

ακυρώθηκαν για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας τόσο για τους καλλιτέχνες 

όσο και για το κοινό. Η ικανότητα των διοργανωτών του φεστιβάλ να προσαρμόζονται σε ειδικές 

καταστάσεις και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις πιθανότατα έπαιξε τον βασικό ρόλο για 

την επιτυχία της 100ης επετείου του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. 

Το σπουδαίο Πολεμικό Ρέκβιεμ του Μπέντζαμιν Μπρίτεν θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί από τη 

Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ, η οποία έκανε την πρεμιέρα του κομματιού το 1962 

στον ανοικοδομημένο Καθεδρικό Ναό του Κόβεντρι. Αλλά ο κορονοϊός τους χάλασε τα σχέδια. 

Λόγω των αυστηρών κανονισμών καραντίνας για όσους επέστρεφαν από το εξωτερικό στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, τα μέλη της ορχήστρας δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. 

Αντίθετα, η Ορχήστρα Νέων «Γκούσταβ Μάλερ» τα κατάφερε επικοινωνώντας με τα μέλη της 

σε όλη την Ευρώπη: 91 μουσικοί από 18 χώρες ταξίδεψαν για το έργο, ανταποκρινόμενοι στον 

ιδρυτικό στόχο του φεστιβάλ μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήταν να ενώσει ξανά τους 

Ευρωπαίους μέσα από τη μουσική. Μαζί τους συμμετείχαν 100 χορωδοί από τη χορωδία της 

Βιέννης (Vienna Singverein).  

Όταν ρωτήθηκε εάν η επιτυχία αυτής της φοράς θα μπορούσε να επαναληφθεί και αν το 

φεστιβάλ θα επιβίωνε άλλο ένα κλείσιμο της κοινωνίας και της οικονομίας λόγω κορονοϊού, ο 

διευθυντής ήταν ευθύς: «Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το επαναλάβουμε ακόμα ένα 

καλοκαίρι με αυτόν τον τρόπο. Ήταν αρκετά δύσκολο. Και, μακροπρόθεσμα, είναι σχεδόν 

αδύνατο. Το φεστιβάλ είναι ένας οργανισμός που εξαρτάται από τις πωλήσεις εισιτηρίων. 

Λιγότερο από το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού καλύπτεται από δημόσιους πόρους. Σε μια 

κανονική χρονιά περισσότερο από το 70% των αναγκών του προϋπολογισμού μας καλύπτεται 

από τις πωλήσεις εισιτηρίων. Φέτος, θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Από την αρχή 

γνωρίζαμε ότι δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως οικονομικό όφελος». 
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Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Πολιτιστικό Κέντρο του 

Μπιρστόνας. 
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Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Πώς μπορεί ένα φεστιβάλ να εξασφαλίσει πόρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

2. Θα επιβιώσουν τα μουσικά φεστιβάλ από την πανδημία; Πόσα από αυτά θα πρέπει να 

σταματήσουν εντελώς ή να αλλάξουν τον τρόπο διοργάνωσής τους; 

 


