Suunised folkloorirühmadele
(Google tõlkega – aga küllaltki arusaadav)
1. Sissejuhatus
Tere tulemast meie Europeade teavet käsitlevasse jaotisse. Ootame teid kohtuma
Europeade!
Europeade on nagu viiepäevane pidu 5000 tantsijale, muusikule ja lauljale. Kohal on
üle 200 tantsu-, muusika-, laulu- ja lipuheitmisrühma.
See pole lihtsalt sündmus. Oma mitmekesisuse jagamise kaudu loome Euroopa
sõpruse ja ühtsuse.
Europeade on sõltumatu kokkutulek, kus osaleb 5000 rahvatantsu ja muusikaga
tegelevat inimest kogu Euroopast. Kohtume igal aastal suvel nädalaks, sageli uues
Euroopa linnas, koos vanade sõprade ja uute rühmadega. Oleme oma enam kui 50aastase ajaloo jooksul tantsinud ja muusikat teinud enamikus Euroopa riikides.
Europeade ajal näitame oma tantse väljapanekutel suurtel areenidel (korraldame kaks
suurt etendust ja iga tantsugrupp on võimeline esinema ühel neist) kui ka lavadel
linnatänavatel. Muusikarühmadel ja kooridel on oma üritused, samuti laste- ja
noortegruppidel. Samuti korraldame simmani, paraadi ja oikumeenilise kristliku
jumalateenistuse. Grupid tantsivad, laulavad ja mängivad kogu päeva ja osa ööst
kogu linnas! Jagame oma piirkondlikku kultuuri kohalike elanike ja üksteisega.
2. Osalevate rühmade olemus
2.1 Tantsurühmad (täiskasvanud, lapsed ja noored)
Tantsurühmad, kus on vähem kui 10 tantsijat, peaksid ühinema teise sama piirkonna
rühmaga, moodustades üle kümneliikmelise rühma. Tantsijad peaksid maksma oma
osavõtutasu rühma liikmena, mitte individuaalselt.
2.2 Koorid
Koorid peaksid esitama oma riigi rahvakultuuriga seotud muusikat. Neid võidakse
kutsuda ka oikumeenilise kristliku jumalateenistuse ajal vaimulikku muusikat esitama.
2.3 Muusikarühmad
Muusikarühmad, kes mängivad tantsijatele ja iseseisvalt, on väga oodatud ja neil on
võimalus muusikakontsertidel rahvamuusikat esitada. Neid võidakse kutsuda ka
oikumeenilise kristliku jumalateenistuse ajal vaimulikku muusikat esitama. Europeade
balli ajal võidakse kutsuda ka suuremaid bände, et mängida rohkem rahvusvahelist
muusikat tantsimiseks
2.4 Lippude vehkimisrühmad
Lippu vehkivad rühmad esinevad ava- või lõputseremoonial ning paraadil.
2.5 Laste- ja noortegrupid
Meil on hea meel, et Europeadesse tuleb nii palju laste- ja noortegruppe. Neil on
spetsiaalne programm ja etendused, kuid loomulikult saavad nad osaleda ka teistel

üritustel. Tavaliselt majutatakse nad täiskasvanute rühmadest eraldi kooli, et ei häiriks
vajadust puhata.
3. Europeade'i kandideerimine
- Palun täitke veebipõhine taotlusvorm ja saatke see osalemiseks soovitud ürituse
aasta 20. veebruariks Antwerpeni Europeade kontorisse koos 50% osavõtutasust (vt
allpool). Antwerpeni kontor peaks saldo kätte saama hiljemalt sama aasta 1. maiks.
- Ametlik kinnitus saadetakse kõigile osalemiseks registreerunud rühmadele ürituse
toimumise aastal 15. märtsiks.
- Meie veebisaidil saate jälgida, mitu gruppi ja mitu osalejat on juba registreerunud.
4. Osalustasu
Osalustasu inimese kohta on järgmine:
120 € kõigile üle 13-aastastele
75 € lastele vanuses 3 kuni 13
0 € alla 3-aastastele lastele
See summa katab kõik toidud kolmapäeva õhtust esmaspäeva hommikuni, majutuse
koolis ja programmi.
5. Osalustasu maksmine
Palun märkige iga makse saatmisel alati oma grupi nimi.
Kõik maksed tuleb teha ette. Kahjuks ei saa me registreerimispäeval registreerida
ühtegi täiendavat osalejat ega aktsepteerida tasude maksmist.
Korralduslikel ja turvalisuse kaalutlustel saavad üritusel osaleda ainult eelnevalt
registreerunud osalejad.
Kahjuks ei saa me teha tagasimakseid gruppide eest, kes saabuvad vähem
osalejatega, kui algselt registreeriti ja nende eest maksti.
Gruppidele, kes on sunnitud registreerimise tühistama - kiireloomulistel ja kaalukatel
põhjustel - hüvitatakse pärast Europeade üritust ja pärast halduskulude (35 € /
inimene) mahaarvamist. Kahjuks ei ole järgmisel aastal Europeade'is osalemise eest
makstud saldot võimalik üle kanda.
Kahetseme, et rühmad, kes tühistavad registreerimise vähem kui 30 päeva enne
Europeade'i algust või saabuvad vähem osalejatega, kui nad on registreerunud, ei saa
hüvitist ning nende makset ei saa ka enam järgmisse aastasse üle kanda. Seda
seetõttu, et selleks ajaks oleme raha juba korraldavale linnale üle kandnud ja nad on
selle ära kasutanud.
6. Europeade ajal
6.1 Saabumine

Grupiregistreerimine toimub ainult Europeade'i esimesel päeval (tavaliselt
kolmapäeval ning see on määratletud ja avaldatud igas kõnes). Lisaks praktilisele
teabele ja tehnilistele üksikasjadele saab registreerumisel iga rühma liige märgi ja
programmi voldiku ning rühma jaoks on olemas tehniline tootevoldik. Rühmajuhid
saavad kinnitada ka tehnilisi kokkuleppeid lavakorralduse meeskonnaga.
6.2 Majutus ja söömine
Osalejad majutatakse tavaliselt koolidesse. Lapsed ja nende juhid majutatakse ühte
või mitmesse kooli, mis on täiskasvanute majutusest eraldi.
Pange tähele, et kõigil gruppidel ei pruugi olla võimalik võõrustaja linna keskel
peatuda.
Osalejatele antakse madrats, riidepuu ja tool, kuid neil tuleb kaasa võtta oma
magamiskott või linad ja tekk.
Grupid, kes reisivad koos sama bussiga, majutatakse samasse kohta. Palun mainige
registreerimisvormil kindlasti, kas jagate bussi.
Söögid pakutakse osalejatele järgmiselt:
5 x hommikusööki: neljapäevast esmaspäevani
4 x lõunasööki: neljapäevast pühapäevani
5 x õhtusööki: kolmapäevast pühapäevani
Kahjuks ei suuda me kõiki toitumisvajadusi rahuldada, seega pakutakse vegantoitu,
mis on ka gluteeni- ja laktoosivaba. Kui on inimesi, kellel on muid allergiaid, peavad
nad ise toitu korraldama.
Internetipõhise registreerimisvormi lehel H märkige palun toitumisnõuetega isikud.
6.3 Tehniline korraldus
Muusikud, kes vajavad oma instrumentide jaoks võimendust, peaksid seda mainima
taotlusvormi jaotises „Lavalahenduse vorm - muusikud”.
Igal laval on varustus DVD / CD / mp3 / mp4 jaoks ja mikrofonid heli
võimendamiseks.
Pange tähele, et ava- ja lõppsündmuste jaoks saab mängida ainult elavat muusikat.
6.4 Programm
Europeade standardprogramm kestab registreerimisest saabumisel kolmapäeval kuni
esmaspäeva hommikuni, kui kõik koju lähevad.
Igal grupil on võimalus esineda vähemalt üks kahest suursündmusest (avamis- või
sulgemissündmused, tavaliselt neljapäeval ja pühapäeval) koos teiste oma piirkonna
rühmadega. Selle etenduse kestus on kõigile rangelt piiratud 3 minutiga! Kutsume
teid üles mitte ületama oma esinemise jaoks eraldatud aega.

Lisaks suurtele etendustele kavandatakse neljapäeval, reedel ja laupäeval tavaliselt
mitmeid eraldi esinemisi:
• Laste ja noorte kontsert noorematele tantsijatele ja muusikutele
• Muusikakontsert instrumentalistidele
• Koorikontsert lauljatele
• Tänavaetendused (tavaliselt kestavad 25 minutit ühe rühma kohta)
Samuti toimub kõigi rühmade jaoks väga populaarne paraad läbi linna, tavaliselt
laupäeva pärastlõunal, ja laupäeva õhtul kõigile osalejatele simman. Oikumeniline
kristlik jumalateenistus toimub pühapäeva hommikul ning Europeade lõpeb
pühapäeva pärastlõunal toimuva lõpukontserdi ja showga.
6.5 Muud küsimused
6.5.1 Ametlik linna vastuvõtt
Linnavolikogu kutsub rühmi vastuvõtule, tavaliselt ürituse laupäeva hommikul.
Iga rühm peaks valima kaks esindajat, kes osalevad kostüümiga vastuvõtul.
Palume rühmadel kingitusi mitte kaasa võtta. Usume, et parim kingitus, mille saate
anda, on teie suurepärased etteasted. Samas oodatakse kingitusi..
Sellest hoolimata on teie osalemine vastuvõtul tänulik. Vastuvõtt annab teie
esindajatele võimaluse kohtuda teiste uute või tuttavate rühmadega, samuti
linnavolikogu ning kohaliku ja rahvusvahelise komitee liikmetega.
6.5.2 Meditsiiniline abi
Euroopa Liidu osalejad peavad kaasa võtma oma isikliku Euroopa
ravikindlustuskaardi. See kehtib kõigi osalejate kohta.
Sellel kaardil on tavaliselt järgmine kate:
- kodumaale tagasisaatmine meditsiinilistel põhjustel
- hädaabikulud Euroopa riikides.
Reeglid on EL-i riikides erinevad. Seetõttu on oluline kontrollida oma riigi
ravikindlustuse kindlustuse taset.
Õnnetuse korral või kui vajate kiiret arstiabi, pöörduge abi saamiseks kohaliku
organisatsioonikomitee poole, kuid kõik meditsiinilised ja muud kulud peab maksma
osaleja.
6.5.3 Kindlustus
Soovitame teil sõlmida kindlustus, et katta pagasi, instrumentide ja / või riiete vargus.
IEC ei vastuta osalejatele või nende asjadele tekitatud kahju eest.
6.5.4 Rühma käitumine

On väga oluline, et iga osaleja tegutseks riigis / linnas külalisena ja järgiks kohalikke
reegleid.
Rühmi, kes ei käitu hästi, ei kutsuta tulevases Europeades osalema.
6.5.5 Sõprus
Europeade on Euroopa suurim rahvakunstifestival ja annab igale osalejale
suurepärase võimaluse leida uusi sõpru ja kohtuda vanade sõpradega varasematest
aastatest
6.5.6 Lipud
Rühmadel palutakse paraadil kaasa võtta nii oma regiooni lipp kui ka Euroopa lipp
(sinisel taustal 12 kuldtähte) jne.
6.5.7 Transport
Kõik sõidukulud maksavad osalevad rühmad ise.
Soovi korral saavad rühmad nimekirja vastuvõtva linna piirkonna bussi rentivatest
transpordiettevõtetest. Busside rendikulud tasub grupp.
7. Europeade järel
Pärast Europeade'i palume osalevatel rühmadel täita hindamisvorm. Need erinevate
osalejate hinnangud aitavad meil Europeade'i tulevikus paremaks muuta. Kui
Europeade alustab, sisaldab veebisait - www.europeade.eu - linki
grupihindamisele. Palume teil see hindamine digitaalselt lõpule viia kohe, kui koju
jõuate, ja teie ideed aitavad sündmust kõigi jaoks paremaks muuta.
8. Rahvusvaheline Europeade komitee või IEC (mittetulundusühing)
8.1 Üldpõhimõtted
Euroopa rahvakultuuri Europeade eesmärk on edendada ja toetada ühtsust kõigi
Euroopa inimeste vahel vabaduses ja rahus. Rahvakultuur on seotud rahvuse
individuaalsusega. Europeade'i peamine eesmärk on vennalike sidemete loomine
Euroopa inimeste vahel.
Iga rahvas, olgu see nii väike, peab suutma tulevases Euroopas säilitada oma
kultuurilise identiteedi. Erinevate Euroopa rahvakultuuridega kontaktide loomine on
suurepärane rikastamise allikas. Just seda mitmekesisust soovib Europeade toetada ja
edendada.
Europeade edendab võrdseid võimalusi Euroopa rahvakultuuri kõikides aspektides,
alates tantsust kuni laulu, muusika, lipu lehvitamise, rahvuslike kostüümideni jne.
Seetõttu loodame, et kõik rühmad on kõigil üritustel kohal oma traditsioonilistes
kostüümides, rahva vaimus. Europeade eesmärkide saavutamiseks ja teiste esinejate
austamise märgiks.
8.2 Operatsioon kriisi korral

Kohalike ametiasutustega konsulteerides jätab IEC endale õiguse tõsiste
julgeolekuprobleemide korral Europeade programmi osaliselt või tervikuna muuta või
tühistada.
8.3 Teie piirkonna / riigi IEC esindajad
Kui soovite ühendust võtta oma piirkonna IEC esindajaga, vaadake meie veebisaiti
https://www.europeade.eu/et/about-europeade/iec-members

