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 teada 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. Selle
peab läbi tegema iga Europeadele sõita sooviv rühm.
3. UUS! Kui Eestist Europeadele minev Eesti rühm soovib, võib ta teha ise oma
osalustasude ülekanded Belgiasse ( 50% enne 31.märtsi ja ülejäänu enne
15.maid).
3.a. Eesti Europeade Komitee teeb soovi korral need ülekanded rühmade eest
(nii, nagu eelnenud aastatel). Saadame asjakohased arved.
4. Eesti Europeade Komitee korraldab Eesti rühmade esinemiste 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 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. 3a ja p. 4 ja p.5 ja p.6 teostatud tegevuste eest.
Elektrooniline (online) registreerumine Klaipeda Europeadele my.europeade.eu on
avatud 31.märtsini 2022. Muudatusi ja täiendusi saate teha 16.juunini 2022.
Nimekirjad võitegi esitada alles juunis.
TÄHELEPANU: KUIDAS TÄITA ONLINES VASTUSEID?
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.
1

INFO EESTI RÜHMADELE OSALEMISEKS EUROPEADE FESTIVALIDEL
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 (!!?) … Piisavalt õige oleks: Children’s FDG
„Pikkpäkad“ Palun pange oma rühma nimi jutumärkidesse – muidu ei saa muude
maade lugejad aru, et see teie rühma nimi on.
ARVESTA ONLINES REGISTREERIMISEL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastake JAH, et osalete ava- või lõputseremoonial. Jätke „ei ole eelistust“.
JAH koos oma piirkonnaga. Kellega, seda te kirjutada ei saa. Jääb tühjaks.
Lapsed-noored pange JAH ja allpool CD-ga. Kellega, see jätke tühjaks.
Tänavakavad 1 kord ja valige nii N kui R. Valige CD. Kellega jäta tühjaks.
Saabumine-lahkumine jäta tühjaks. Reisiinfo jäta tühjaks.
Bussijuhte ärge lisage.
Kui online nõuab vastust (punasega) ja te ei tea, mida vastata, siis kirjutage
ükspuha mida (näiteks: selgub hiljem).
Kui mingi küsimus vajab selgitust, helista 56 459 359 Valdo Rebasele.

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).
Teie registreerimisandmed saadab Belgia tagasi ka Eesti Europeade Komiteele. Nii
saame teilt ja Belgiast topeltkinnituse.
Kui mingil põhjusel ei õnnestunud elektrooniline registreerumine, siis andke sellest
samuti teada. Siis saame otsida lahendust.
TÄHTIS! Jaanuarist alates 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 ja ka
Eesti Europeade Komitee ei tee mingeid ülekandeid.
Kes kellega ühes bussis; kes kellega koos esineb tänavakavas, ava- või
lõpukontserdil; millal saabute ja lahkute; jne. – sellise info paneb kokku Eesti
Europeade Komitee.
Tegelikkuses jäävad Eesti jaoks kehtima see info ja need arvud, mille paneb kokku
Eesti Europeade Komitee.
NB! Kui tõlgite registri eesti keelde, siis reisiinfos muutub COACH ehk buss
„treeneriks“. Märkige siis, et sõidate „treeneriga“
.
Ükspuha milline teemakohane küsimus tekib, helistage julgelt 56459359. Pole
probleemi, mida lahendada ei saa.
Eesti Europeade Komitee www.europeade.ee
(muudetud 22.jaanuaril 2022).

info@europeade.ee
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