
Open Letter about the European Commission’s announcement that the planned 2023 

European Capital of Culture pre-selection in the UK will not take place. 
 

This letter is sent collectively by members of the informal network of European Capitals of Culture, 

the “ECoC Family” as we are usually referred to. All signatories below have had, have or will have a 

significant position in their respective European Capitals of Culture, and they represent 23 European 

Capitals of Culture, past and future. From inside the European Union and from outside. 

We were shocked and dismayed to hear of The European Commission’s proposal that the UK, based 

on the five candidacies received: Belfast, Dundee, Leeds, Milton Keynes and Nottingham, should not 

be allowed to be one of the hosts of European Capital of Culture 2023.  

The timing and manner of the announcement seemed especially mean spirited. Less than a week 

before the first candidates from the UK were due to present their Applications to the shortlisting 

panel. We know from first-hand experience how demanding the Application process is and how 

much the teams invest personally in the task. The timing of the announcement seemed very 

dismissive of the commitment of the teams and of the positive messages about continued cultural 

connections with Europe which we have no doubt their bids contained. 

Our own programme concepts talk of building bridges, of togetherness, of beauty and of light. 

Concepts which bring out all of the most positive features which Europe’s most high profile cultural 

programme can bring to its citizens. Given the challenges that Europe faces at the moment, we think 

that the Commission should have applied these values to the decision on the UK’s participation in 

2023. It has not done so.  

Even though we fully understand and respect that, due to Brexit, both relationships, obligations and 

agreements need to be redefined between EU and UK, our cities and our cultural organisations are 

keen to continue to work with our UK friends. We want the UK to have the opportunity to deliver a 

European Capital of Culture. We want the EU’s culture programmes to continue to be a force for 

positive dialogue. Something we need more than ever now. Positivity rather than punishment. 

Friendship rather than fragmentation. Inclusion rather than exclusion. 

We urge the Commission to apply these values to our continued cultural relationship with the UK. To 

quote the concept of one of this year’s European Capitals of Culture, please Rethink this decision. 

Stavanger (2008)  Marseille-Provence (2013)  Plovdiv (2019) 

Liverpool (2008)  Umea (2014)    Matera (2019) 

Linz (2009)   Pilsen (2015)    Galway (2020) 

Pècs (2010)   Mons (2015)    Rijeka (2020) 

Essen/Ruhr (2010)  Wroclaw (2016)    Novi Sad (2021) 

Turku (2011)   Leeuwarden-Friesland (2018)  Eleusis (2021) 

Maribor (2012)   Valletta (2018)    Timisoara (2021) 

Guimaraes (2012)       Kaunas (2022) 



Отворено писмо относно съобщението на Европейската комисия, че предварителният 

избор на Европейската столица на културата за 2023 г. от Обединеното кралство няма 

да се осъществи. 

 

Това писмо е изпратено колективно от членовете на неформалната мрежа на 

европейските столици на културата - "Фамилията ЕСК“. Всички долуподписани страни 

са имали, имат или ще имат значителна позиция в съответните Европейски столици на 

културата и представляват 23 европейски столици на културата, минали, настоящи и 

бъдещи. Градове, представящи държави в и извън Европейския съюз. 

Бяхме потресени и шокирани от предложението на Европейската комисия, петте 

кандидатури за европейска столица през 2023, представящи Великобритания,  

Белфаст, Дънди, Лийдс, Милтън Кейнс и Нотингам, да не бъдат допуснати да селекция 

на домакин. 

Времето и начинът на съобщението, също будят недоумение. По-малко от седмица 

преди кандидатите за първата селекция да представят своите програми пред панела за 

подбор. Всички долуподписани от челния си опит знаем знаем колко сложен е 

процесът на кандидатстване и колко много енергия и отдаденост екипите инвестират 

лично в задачата. Изборът на време за съобщаване на подобно решение сякаш 

неглежира ангажираността на екипите и омаловажава положителните послания за 

продължаващите културни връзки с Европа, които несъмнено кандидатурите 

съдържаха. 

Нашите собствени програмни концепции говорят за изграждането на мостове, за 

единство, заедност, красота и светлина. Концепции, които извеждат всички най-

положителни черти, които най-важната културна програма на Европа може да донесе 

на своите граждани. Предвид предизвикателствата, пред които е изправена Европа в 

момента, смятаме, че Комисията следваше да приложи тези ценности към решението 

за участие на Обединеното кралство за 2023 г. Тя не го направи. 

Въпреки че напълно разбираме и уважаваме факта, че поради Брекзит, 

взаимоотношенията, задълженията и споразумения между ЕС и Обединеното кралство 

следва да се предефинират, нашите градове и нашите културни организации искат да 

продължат да работят с нашите партньори и приятели от и във Великобритания. Бихме 

искали Великобритания да има възможност да бъде домакин на Европейска столица 

на културата. Бихме искали културните програми на ЕС да продължат да бъдат стимул 

за позитивен диалог. Нещото, от което се нуждаем повече от всякога. Позитивен 

подход, а не наказание. Приятелство, а не фрагментация. Включване, а не изключване. 

Настояваме Комисията да прилага тези ценности в нашите постоянни културни 

взаимоотношения с Обединеното кралство. И цитирайки моттото на една от 

тазгодишните Европейски столици на културата, моля, преосмислете това решение. 
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