INFO EESTI RÜHMADELE OSALEMISEKS EUROPEADE FESTIVALIDEL
Eesti osaleb Europeade festivalidel järjepidevalt alates 1993.aastast.
Selle ajaga on Eestit esindanud 681 esindust 291-st erinevast kollektiivist kokku
9492 tantsija, muusiku, laulja ja saatjaga.
Igal aastal ootame Eestist võimalikult rikkalikumat esindatust:
noori ja vanemaid tantsijaid; rahvalaulukoosseise; rahvamuusikuid;
puhkpilliorkestreid; vähemuskultuuride esindajaid.
Osalusarvu üldjuhul ei piirata. Kehtib – kes ees, see sees!
Eestis on Europeade festival läbi viidud ühel korral – 2011.aastal Tartus.
Mismoodi saab osaleda Europeade festivalil?
Milliste tegevustega peab arvestama?
1. Andke oma soovist eelteavet Eesti Europeade Komiteele info@europeade.ee
või Eesti esindajale Rahvusvahelises Europeade Komitees Valdo Rebasele
valdo.rebane@mail.ee . Tutvuge infoga weebis www.europeade.ee
2. Külastage Rahvusvahelise Europeade Komitee weebilehte
www.europeade.eu ja järgige seal esitatud registreerumisprotseduure. 2022.a
jaanuaris avatakse online registreerumine. Selle peab läbi tegema iga
Europeadele sõita sooviv rühm. Kui ühel juhendajal on mitu rühma, siis tuleb
online-registreerida iga rühm eraldi. Kuna üks juhendaja/isik saab ainult ühe
rühma sisestada, siis peaks mitme rühma puhul registreerimist tegema iga
rühma kontaktisik eraldi. Eesti Europeade Komitee abistab vajaliku suunava
infoga ja vajadusel lahendab võimalikke segadusi onlines.
3. UUS! 2022.aastast alates peab iga Europeadele sooviv Eesti rühm tegema ise
oma registreerimistoimingud ja ka ise tegema osalustasude ülekanded
Belgiasse. Eesti Europeade Komitee neid osalustasusid edaspidi ei kogu ja ei
vahenda.
4. Eesti Europeade Komitee korraldab Eesti rühmade ühisesinemiste repertuaari
ava- ja/või lõppkontserdiks. Teostab või tellib vajalikud lavastused. Leiab
vajalikud muusikud. Vajadusel viib läbi eelneva peaproovi – minieuropeade.
5. Eesti Europeade Komitee ühendab Europeadele sõitvad Eesti rühmad
bussikoosseisudeks, korraldab kogu reisi- ja transpordilogistika ning edastab
vajaliku informatsiooni ka konkreetse Europeade korralduskomiteele.
6. Eesti Europeade Komitee tagab Eesti esindamise Rahvusvahelises
Europeade Komitees (IEC), vahendab vajalikku infot ja tagab vajaliku
osalemise IEC koosolekutel.
7. Eesti rühmad tasuvad Eesti Europeade Komiteele vastavalt esitatud arvetele
p. 4 ja p.5 ja p.6 teostatud tegevuste eest.
Järgmised Europeade festivalid hetke lootuste ja ootuste alusel:
57th Europeade - Klaipéda, LT - 13-17 juuli 2022
58th Europeade – Gotha – Thüringen, DE – 2023
59th Europeade – Kielce - Swietokrzyskie, PL – 2024
Elektrooniline (online) registreerumine Klaipeda Europeadele algab jaanuaris 2022
(esialgne kuupäev on 3.jaanuar. Kui registreerumine avatakse, siis vastav info tuleb
ka www.europeade.eu esilehele).
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TÄHELEPANU:
Kui onlines registreerute, siis kasutage ingliskeelset rühmaliigitust just nii:
- Folk Dance Group
või
FDG
- Folk Dance Society
või
FDS
- Women’s Folk Dance Group
või
Women’s FDG
- Children’s Folk Dance Group
või
Children’s FDG
- Youth Folk Dance Group
või
Youth FDG
- Folk Music Group
või
FMG
- Jne.
Üldiselt on nimetused Europeadel reguleerimata ning erinevad maad teevad seda
erinevalt ning ka eri keeltes ning segadus on suur. Olgem meie korrektsed ja
kasutame ühtset ning kõigile arusaadavat sõnastust.
Palun ärge rühmade nimesid tõlkige. Jäägu ikka õiged nimed (Ahjutagused,
Pastlatallad, Suured ja Tugevad jne.) ja meie keeles.
Ja ärge venitage rühma nime lisadega a la: Estonian Children’s Folk Dance Group
„Pikkpäkad“ of Metsalu Secondary School from Tagametsa village of Metsamaa
country from South-Estonia (!!?) … Palun pange oma rühma nimi jutumärkidesse –
muidu ei saa muude maade lugejad aru, et see teie rühma nimi on.
Electronic registration for the Europeade will open on 3rd January 2022, and we would like
you to register as soon as you can as the number of participants may need to be limited (to
ensure all participants are safe). We are changing the dates for the payments for the event,
to make it more possible for you to plan. This Europeade, we would like to receive your
formal registration and first payment by the 31st of March 2022 (and the final payment by
15th of May 2022).

Tõlge:
Elektrooniline registreerimine Europeade'ile avatakse 3. jaanuaril 2022 ja me
soovime, et registreeriksite esimesel võimalusel, kuna osalejate arvu võib olla vaja
piirata (et tagada kõigi osalejate turvalisus). Muudame ürituse eest tasumise
kuupäevi, et teil oleks rohkem võimalik planeerida. Sellel Europeade'il soovime
saada teie ametliku registreerimise ja esimese makse 31. märtsiks 2022 (ja viimase
makse 15. maiks 2022).
Kui teil on elektrooniline registreerumine tehtud, siis andke palun sellest lühidalt
teada ka Eesti Europeade Komiteele info@europeade.ee (rühma nimi, mitu inimest
kokku, kontaktisik).
Kui mingil põhjusel ei õnnestunud elektrooniline registreerumine, siis andke sellest
samuti meile teada. Siis saame otsida lahendust.
TÄHTIS! Jaanuaris registreerige onlines kõik soovijad Europeadele. Nii lapsed,
noored kui vanemad. Millised on tegelikud osalemistingimused koroona olukorras,
see selgub vast märtsis 2022. Enne täpsustavaid kinnitusi ärge tehke mingeid
ülekandeid. Hetkeinfo viitab, et 12 aastastest alates saavad kõik osaleda kehtivate
vaktsiinipasside olemasolul. Aga see info võib kevadeks muutuda.
Eesti Europeade Komitee www.europeade.ee

info@europeade.ee
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