JUHEND RAHVUSVAHELISTEL EUROPEADEFESTIVALIDEL OSALEMISE KOHTA
(Europeade festivalist. Tõlge www.europeade.eu kodulehelt)
Europeade festivali tutvustus
Tere tulemast Europeade festivalile. Ootame teiega kohtumist!
Europeade on viiepäevane festival 5000± tantsijale, muusikule ja lauljale. Osaleb
200± tantsu-, muusika-, laulu- ja lippurite kollektiivi kogu Euroopast. See pole lihtsalt
sündmus. Loome Euroopa sõprust ja ühtsust oma mitmekesisuse jagamise kaudu.
Europeade on iga-aastane kohtumine rahvakultuurisõpradega üle kogu
Euroopa. Kohtume igal suvel, ikka mõnes uues Euroopa linnas, koos vanad sõbrad
ja uued seltskonnad. Oleme oma enam kui 50-aastase ajaloo jooksul tantsinud ja
muusikat teinud enamikus Euroopa riikides.
Europeade ajal näitame oma tantse suurtel areenidel (meil on kaks suurt etendust ja
iga tantsurühm saab ühel neist esinema) kui ka linnatänavatel, parkides, väljakutel,
lavadel. Muusikakollektiividel ja kooridel on eraldi üritused, samuti laste- ja noorte
kollektiividel. Korraldame simmani, paraadi ja oikumeenilise kristliku
jumalateenistuse. Rühmad tantsivad, laulavad ja mängivad oma muusikat
kostüümides kogu linnas kogu päeva ja osa ööst! Jagame oma piirkondlikku kultuuri
kohalike elanike ja üksteisega.
2. Osalevate rühmade olemus
2.1 Tantsurühmad (täiskasvanud, lapsed ja noored)
Alla 10 tantsijaga tantsurühmad peaksid ühinema mõne teise rühmaga samast
piirkonnast, et moodustada üle kümneliikmeline rühm. See aitab teie esinemist
huvitavamaks muuta.
Tantsijad peaksid oma osalustasu maksma selle suurema seltskonna liikmena, mitte
individuaalselt.
2.2 Koorid
Koorid peaksid esitama oma maa rahvakultuuriga seotud muusikat. Neid võidakse
kutsuda ka oikumeenilise kristliku jumalateenistuse ajal vaimulikku muusikat esitama.
2.3 Muusikakollektiivid
Tantsijatele ja iseseisvalt reisijatele mängivad muusikakollektiivid on väga oodatud
ning neil on võimalus esitada muusikakontsertidel rahvamuusikat. Neid võidakse
kutsuda ka oikumeenilise kristliku jumalateenistuse ajal vaimulikku muusikat
esitama. Suuremaid ansambleid võidakse kutsuda ka Europeade balli ajal rohkem
rahvusvahelist tantsusobilikku muusikat mängima.
2.4 Lipu lehvitamise rühmad
Lipu lehvitamise rühmad esinevad ava- või lõputseremoonial ning paraadil.
2.5 Laste- ja noorterühmad
Meil on hea meel, et Europeadele tuleb nii laste- ja noorterühmi. Neil on eriprogramm
ja etendused, kuid loomulikult saavad nad osaleda ka muudel üritustel. Võimalusel
majutatakse nad täiskasvanute rühmadest eraldi kooli, et neid ei segataks, kui neil on
vaja puhata.
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3. Europeadel osalemiseks kandideerimine
Palun täitke onlines veebipõhine registreerimisvorm hiljemalt ürituse aasta 20.
veebruariks (erand: 31.märtsiks 2022.aastal), ja tasuge 50% osalustasust (vt
allpool). Lõplik osalustasu peaks Belgiasse laekuma hiljemalt sama aasta 1. maiks
(erand: 15.maiks 2022.aastal). Kui vajate, küsige ja Belgia saadab teile arve.
Ametlik kinnitus saadetakse kõikidele osalemiseks registreerunud rühmadele ürituse
toimumise aastal 15. märtsiks (erand: 2022.aastal tõenäoliselt aprillis).
Meie kodulehel www.europeade.eu saate jälgida, mitu gruppi ja kui palju osalejaid on
juba registreerunud.
4. Osalustasu
Osalustasu inimese kohta on järgmine (alates 2023.a. võib muutuda):
120 € kõigile üle 14+ aastastele ;
75 € lastele vanuses 3-13 eluaastat
See summa katab kõik toidukorrad kolmapäeva õhtust esmaspäeva hommikuni,
majutuse koolis ja programmi.
5. Osalustasu tasumine
Veenduge, et mainiksite igat makset saates alati oma grupi nime. Kõik maksed tuleb
tasuda ette. Festivali esimesel registreerimispäeval ei saa täiendavaid osalejaid
registreerida ega tasuda. Korralduslikel ja turvalisuse kaalutlustel saavad üritusele
tulla ainult eelnevalt registreerunud osalejad.
Hoiatame, et me ei saa raha tagasi maksta gruppidele, kes saabuvad vähem
osalejatega, kui algselt registreerusid ja kelle eest tasuti. Rühmadele, kes on
sunnitud oma registreerimise – kiireloomulistel ja mõjuvatel põhjustel – tühistama,
hüvitatakse pärast Europeade ürituse toimumist ning peale halduskulude (vähemalt
35 €/in ) mahaarvamist.
Ettemakstud summat ei ole võimalik järgmisele Europeadele rahastamiseks üle
kanda.
Hoiatame, et grupid, kes tühistavad registreerimise vähem kui 30 päeva enne
Europeade algust või saabuvad kolmapäeval vähem osalejatega, kui on
registreerunud, ei saa hüvitatud, samuti ei saa nende tasu järgmisse aastasse üle
kanda. Seda seetõttu, et selleks ajaks oleme raha juba korraldajalinnale üle kandnud
ja nemad on selle ära kasutanud.
6. Europeade ajal
6.1 Saabumine
Rühmade registreerimine toimub ainult Europeade esimesel päeval (tavaliselt
kolmapäeval). Lisaks praktilisele teabele ja tehnilistele üksikasjadele saab
registreerimisel iga rühma liige korraldajatelt infopaketi.
Rühmajuhid saavad ka lavakorraldusmeeskonnaga tehnilised kokkulepped kinnitada.
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6.2 Majutus ja toitlustus
Osalejad majutatakse tavaliselt koolidesse. Lapsed ja nende juhid majutatakse
võimaluse ja erisoovi korral ühte või mitmesse kooli, mis on täiskasvanute
majutuskohast eraldi. Pange tähele, et kõigil rühmadel ei pruugi olla võimalik
vastuvõtva linna keskuse läheduses majutuda ja vahemaa võib olla isegi poolsada
km. Osalejad on varustatud madratsi, riidepuu ja tooliga, kuid kaasa tuleb võtta oma
padi, magamiskott või magamisvarustus. Ühes bussis koos reisivad rühmad
majutatakse samas kohas.
Rühmad võivad endale broneerida hotellides vm. majutust, mille korraldavad ise ja
mille eest tasuvad ka ise. Omaette ja omal kulul majutumine ei vähenda festivali
üldist osalustasu.
Toitlustamine toimub järgmiselt:
5 x hommikusööki: neljapäevast esmaspäevani
4 x lõunasööki: neljapäevast pühapäevani
5 x õhtusööki: kolmapäevast pühapäevani
Kahjuks ei jõua me kõiki eritoitumissoove rahuldada, mistõttu saame pakkuda
vegantoitu, mis on ka gluteeni- ja laktoosivaba. Kui on inimesi, kellel on muid
allergiaid, peavad nad ise ennast toiduga varustama. Omal käel ja omal kulul
toitumine ei vähenda festivali üldist osalustasu.
Palun märkige veebipõhise registreerimisvormi leheküljel H kõik isikud, kellel on
eritoitumine.
6.3 Tehnilised korraldused
Muusikud, kes vajavad oma pillidele võimendust, peaksid selle märkima taotlusvormi
jaotises „Lavakorraldusvorm – muusikud“. Igal laval on varustus DVD/CD/mp3/mp4
jaoks ja mikrofonid. Tantsurühmad saavad oma tänavaesinemistel kasutada
salvestatud muusikat.
ARVESTAGE, ET AVA- JA LÕPPÜRITUSTEL SAAB TANTSIDA AINULT ELAVA
MUUSIKA SAATEL.
Kui rühmal / rühmadel ei ole saatemuusikuid, siis nad ava- ja/või lõppkontserdil
tantsida ei saa.
6.4 Programm
Europeade'i tavaprogramm kestab kolmapäevasest saabumisest registreerimisest
kuni esmaspäeva hommikuni, mil kõik koju lähevad.
Igal rühmal on võimalus esineda vähemalt korra ühel kahest suurüritusest (ava- või
lõpuüritused, tavaliselt neljapäeval ja pühapäeval) koos teiste oma piirkonna
kollektiividega ja elava muusika saatel. Selle esinemise kestvus on kõigile rangelt
piiratud maksimaalse 3 minutiga! Soovitame tungivalt mitte ületada oma esinemiseks
määratud aega (teie üle aja esinemine võidakse hoiatamata katkestada)..
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Lisaks suurtele etendustele on tavaliselt neljapäeval, reedel ja laupäeval kavas
mitmeid eraldi esinemisi:
• Laste- ja noorte kontsert noorematele tantsijatele ja muusikutele. tantsijad võivad
kasutada salvestatud muusikat.
• Instrumentaalmuusikakontsert pillimängijatele
• Vokaalmuusikakontsert lauljatele
• Tänavaetendused (tavaliselt 25. minutit grupi kohta), tantsijad võivad kasutada
salvestatud muusikat.
Samuti on kõigi rühmade jaoks väga populaarne paraad läbi linna, tavaliselt
laupäeva pärastlõunal, ja simman kõigile osalejatele laupäeva õhtul. Oikumeeniline
kristlik jumalateenistus toimub pühapäeva hommikul ning Europeade lõpeb
pühapäeva pärastlõunal piduliku lõputseremooniaga.
6.5 Muud küsimused
6.5.1 Linna ametlik vastuvõtt
Linnavolikogu kutsub rühmad vastuvõtule, tavaliselt ürituse laupäeva hommikul. Iga
rühm peaks valima kaks esindajat, kes osalevad vastuvõtul kostüümis. Rühmadel
palume kingitusi mitte kaasa võtta (kuigi kinke traditsiooniliselt ikka eeldatakse).
Sellegipoolest on teie vastuvõtul osalemine oodatud. Vastuvõtt annab teie
esindajatele võimaluse kohtuda teiste uute või tuttavate seltskondadega, samuti
linnavolikogu ning kohaliku ja rahvusvahelise komitee liikmetega.
6.5.2 Meditsiiniline abi
Euroopa Liidu osalejatel tuleb kaasa võtta oma individuaalne Euroopa
ravikindlustuskaart. See kehtib kõigi osalejate kohta.
Sellel kaardil on tavaliselt järgmine kate: - repatrieerimine meditsiinilistel põhjustel;
- erakorralise meditsiini kulud Euroopa riikides.
Eeskirjad on igas ELi riigis erinevad. Seetõttu on oluline kontrollida oma riigi
ravikindlustuse katte taset. Õnnetusjuhtumi korral või kui vajad kiiret arstiabi, palume
abi saamiseks pöörduda kohaliku korralduskomitee poole, kuid kõik ravi- ja muud
kulud tuleb tasuda osalejal.
6.5.3 Kindlustus
Soovitame sõlmida kindlustuse, mis katab pagasi, instrumentide ja/või riiete varguse.
IEC ei vastuta osalejatele või nende asjadele tekitatud kahjude eest.
6.5.4 Grupi käitumine
On väga oluline, et iga osaleja tegutseks riigis/linnas külalisena ja järgiks kohalikke
reegleid.
Rühmi, kes ei käitu hästi, tulevastele Europeadedele enam ei oodata.
6.5.5 Sõprus
Europeade on Euroopa suurim rahvakultuurifestival, mis annab igale osalejale
suurepärase võimaluse leida uusi sõpru ja kohtuda varasemate aastate tuttavatega.
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6.5.6 Lipud
Rühmadel palume kaasa võtta nii oma piirkonna lipp kui ka Euroopa lipp (sinisel
taustal 12 kuldtähte), mida paraadil ja esinemistel kaasas kanda jne.
6.5.7 Transport
Kõik reisikulud maksavad osalevad rühmad ise. Soovi korral saavad rühmad
vastuvõtva linna piirkonna transpordiettevõtete nimekirja, mis rendivad busse.
Busside rendikulud tasub grupp.
7. Pärast Europeade'i
Pärast Europeadet palume osalevatel rühmadel täita hindamisankeet. Need
erinevate osalejate hinnangud aitavad meil Europeadet tulevikus paremaks muuta.
Kui Europeade algab, sisaldab veebisait www.europeade.eu linki rühma hindamisele.
Palume teil see hinnang kohe pärast koju jõudmist digitaalselt täita ja teie ideed
aitavad muuta üritust kõigi jaoks paremaks.
8. Rahvusvaheline Europeade Komitee ehk IEC (mittetulundusühing)
8.1 Üldpõhimõtted
Europeade eesmärk on edendada ja toetada ühtsust kõigi Euroopa inimeste vahel
vabaduses ja rahus. Rahvakultuur on seotud rahvuse individuaalsusega. Europeade
põhieesmärk on arendada Euroopa inimeste vahelisi eelarvamustevabu suhteid.
Iga rahvas, olgu see kui väike tahes, peab suutma säilitada oma kultuurilise
identiteedi tulevases Euroopas. Kontaktide loomine erinevate Euroopa
rahvakultuuridega on suurepärane rikastamise allikas. Just seda mitmekesisust
soovibki Europeade toetada ja edendada.
Europeade edendab võrdseid võimalusi Euroopa rahvakultuuri kõigi aspektide jaoks
tantsust laulu, muusika, lipu lehvitamise, rahvariiete jms-ni. Seetõttu ootame kõiki
rühmi kõikidel üritustel olema oma traditsioonilistes rahvuslikes kostüümides.
8.2 Toimimine kriisiolukorras
Konsulteerides kohalike võimudega, jätab IEC endale õiguse tõsiste turva
probleemide korral Europeade programmi osaliselt või täielikult muuta või tühistada.
8.3 IEC esindajad teie piirkonnast/riigist
Kui soovite ühendust võtta oma piirkonna IEC esindajaga, vaadake meie veebisaiti
https://www.europeade.eu/en/about-europeade/iec-members
Eesti ametlik esindaja Rahvusvahelises Komitees on
Valdo Rebane. Valdo.rebane@mail.ee +372 56 459359
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