
Пазар 
Баскерфест Скопје е уникатен интернационален 
уличен фестивал на Балканот, кој се стреми да 
биде најголемиот Баскер фестивал во регионот. 
Од своето формирање, до денес, Баскерфест 
успешно постои на македонскиот, српскиот, 
црногорскиот и хрватскиот пазар. Овој 
десетдневен настан, секоја година му носи 
разновидност на Скопје, го збогатува животот на 
градот, ја воодушевува публиката и ги задоволува 
традиционалните патрони (спонзори). 

Баскингот е начин да се донесе забава до 
луѓето на најразновидни начини, спонтан и 
пристапен за секого, додека Баскерот е 
настапувач  кој забавува луѓе на јавни места и за 
својот настап бара само напојница од публиката. 
Баскер може да биде танчер, пантомимичар, 
жонглер, акробат, кловн, комичар, магионичар или 
музичар. Ретко кога настапите на Баскерите 
може да се опишат пред да бидат видени и 
почувствувани.

Достигнувања
Баскерфест, поради својата уникатност, 
инвентивност и иновативност секоја година 
станува сè поуспешен. Освен забележителниот 
развој на локално ниво, Баскерфест прерасна и во 
турнеја која започна во 2008 година во Будва, 
Црна Гора, истата година и во Шибеник, Хрватска, 
а од 2010 и во Сплит, Хрватска. Сите овие 
локации станаа традиција на развојот на 
фестивалот. 

Доказ за успехот на Баскерфест е и 
интересот за учество на настапувачите од целиот  
свет: Америка, Канада, Аргентина, Брзил, Италија, 
Германија, Австрија, Швајцарија, Велика Британија, 
Франција, Шпанија, Холандија, Полска, Португалија, 
Ингарија, Србија, Босна, Хрватска, Бугарија, Јужно 
Афричка Република, Австралија, Израел и Русија. 

Историјат
Во 2006 година, во Скопје, оформено е 
здружение на граѓани кое започна со 

организација на фестивал на улични настапувачи 
наречено Баскерфест - прв Интернационален 
фестивал на улични настапувачи на Балканот. 
Организаторите на фестивалот имаат богато 
интернационално искуство и биле дел од 
циркуска организација и компанија за 
продукција на фестивали во Канада, од каде и 
дошла идејата за овој фестивал.

Фестивалот секоја година се зголемува, нуди 
нови содржини, бројот на учесници е сè 
поголем и поголем, а исто така и интересот на 
публиката. Оваа 2012 година, публиката ќе има 
можност да го проследи седмото издание на 
омилениот Баскерфест.

Најекстремниот настап на Баскерфест се 
случи во 2006 година, кога професионалец од 
кинескиот циркус, со одење по жица, ја премина 
реката Вардар на висина од 30 метри над 
водата. 

Производ
Баскерфест претставува бесплатен фестивал за 
целото семејство - нема влезници, ниту карти, а 
единствената цена е напојницата за артистите 
на крајот од претставата. Со претставувањето 
на некои од најдобрите улични артисти од цел 
свет, а во исто време и артисти од Македонија, 
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На годишно ниво бројката на посетеност се 
движи од 40.000 до 100.000 посетители за 
десет дена. 

Од 2006, до денес, оваа бројка постепено 
расте и за овие седум години од постоењето 
на Баскерфест, вкупно го посетиле 700.000 до 
900.000 посетители.

Во 2006 година имало 50 различни видови на 
настапи, со вкупно 175 настапувачи;

Во 2007, 20 настапи со 120 настапувачи; 

Во 2008, 30 настапи и 65 настапувачи; 

Во 2009, 35 настапи со 70 настапувачи; 

Во 2010, 35 настапи со 82 настапувачи и 

Во 2011, 25 настапи со 79 настапувачи.

фестивалот нуди голема забава во која 
гледачите се активни исто колку и самите 
актери.

Бидејќи Баскерфест е настан од циркуски 
карактер, каде настапуваат секаков вид на 
артисти – од акробати, одачи по жици на 
големи висини, пиротехничари, жонглери, 
куклари, пантомимичари, магионичари, факири, 
голтачи на оган, воздушни акробатски точки, 
акробати со трапез, акробати со германско 
тркало, сите настапи се екстремни и 
специфични и секој од нив носи уникатна и 
екстремна убавина. 

На тој начин, градот во кој се одвива 
Баскерфест, добива иновативна, енергична и 
долготрајна забава, со што наликува на еден 

европски град и станува атрактивна туристичка 
дестинација за посетители од целиот свет.

неодамнешен развој
Големата популарност на Баскерфест во 
Македонија, предизвика интерес за фестивалот 
и во останатите земји во регионот. Поради тоа, 
од оформувањето, до денес, Баскерфест е 
присутен во повеќе земји. Покрај Босна, Црна 
Гора и Хрватска, најнова членка на Баскерфест 
е Србија, во која фестивалот за прв пат беше 
организиран во 2010 година.

Во наредните неколку години, поради 
големата заинтересираност на учесниците од 
различни земји, Баскерфест има тенденција да 
се прошири и на нови пазари во регионот, како 

Грција, Бугарија, Албанија и Косово.      

Промоција
Знаејќи го фактот дека улогата на 
маркетингот во формирањето и 
промовирањето на брендот е огромна, 
Баскерфест секоја година се промовира 
преку сите медиуми, од пишани, до ТВ и 
радио реклами. Во последните две години за 
фестивалот се грижи ПР компанија која ги 
праќа информациите до медиумите, интернет 
порталите, организира настапи во ТВ и радио 
емисии, како и интервјуа за дневни и месечни 
списанија.

Најголемиот промотер на Баскерфест е 
задоволниот посетител, затоа што добриот 
збор надалеку се слуша. Верната публика, која 
секоја година го посетува фестивалот и со 
нетрпение очекува да дојде новото издание 
на Баскерфест е потврда за успешноста на 
овој фестивал. 

Вредност на трговската 
марка
Основната вредност на брендот произлегува 
од неговата моќ да прерасне од локален во 
регионален бренд, во период од само 
неколку години. Брзиот развој, големата 
популарност и огромниот интерес за 
фестивалот, го прават Баскерфест вистински 
супербренд. 

Токму поради тие вредности, Баскерфест 
ја стекна довербата на големите 
поддржувачи на настанот кои ја помагаат 
неговата реализација -  град Скопје е патрон 
на фестивалот, додека веќе традиционални 
спонзори се Министерството за култура, 
Општина Чаир, Општина Аеродром, 
Скопско, T-Home, Жи-Ва, Фриком, Uniqa, Веро 
и други. 

www.buskerfestmakedonija.com


