EUROPEADE INFO
1. Kui olete Gotha Europeade huvilised, siis täitke avaldus ja esialgne nimekiri
(nimi ja sünniaeg) ning saatke info@europeade.ee .
Teie infot vajame Eesti rühmade liitmiseks bussigruppideks, ühisesinemiste
korraldamiseks Europeade ava- ja/või lõppkontserdile ning ka sinna ja tagasi sõidul
vahemajutuste broneerimiseks.
Kui te korraldate ise oma transpordi- ja reisilogistika, siis esinemiste jaoks on teie
infot ikka vaja.
2. Kindlasti täitke ka see avaldus siin Europeade > Praegune üritus >
Osalemistaotlus hiljemalt aasta lõpuks.
See avaldus läheb otse Belgiasse Europeade büroosse.
3. Lisaks paneme Eesti Europeade Komitee poolt teie kõigi soovid ühte tabelisse
kokku ja saadame samuti Belgia büroosse peale 15.novembrit.
Kui Belgia bürool tekib küsimusi andmete erinevuste suhtes, siis saame neid ka
parandada, täpsustada ja muuta.
4. Jaanuarist algab veel online registreerumine Belgia büroosse. Siis käivitub
põhimõte "kes ees, see sees".
5. Millalgi saadab Belgia büroo igale grupile maksmiseks eraldi Europeade
osalustasu arve.
Võite tasuda Belgiasse kogu arve korraga või siis kahes osas.
Eesti Europeade Komitee rühmade osalustasusid enam ei vahenda.
6. Jaanuaris saadab Eesti Europeade Komitee teile logistika arve transpordi,
minnes-tulles vahemajutuse, toitlustuse ja korraldustegevuse kohta, mille saate
tasuda kolmes osas (jaanuaris, märtsis ja juunis).
Ka siin on erisused nendega, kes ise oma transpordi ja/või vahemajutuse
korraldavad.
7. Hiljemalt jaanuaris otsustame ja teatame ühistantsud tantsurühmaliikidele.
Ühistantsudes osalemine ei ole kohustuslik.
8. Europeade Belgia büroo küsib edaspidi rühmade kontaktisikutelt otse erinevat
informatsiooni.
Neid rühmadele Belgiast otse saadetavaid infosid Eesti Europeade Komitee ei saa ja
ei näe.
Mida peaksite veel arvestama:
Europeade majutus on põrandal koolide klassiruumides, saalides, koridorides ja
spordisaalides.

Madratsid on korraldajate poolt. Kogu magamisvarustuse peab igaüks ise kaasa
võtma.
Pesemisvõimalused ja tualetivõimalused on vastavalt koolide võimalustele.
Analoogselt Eesti koolidele. Tõenäoliselt tuleb arvestada järjekordade ja ajakuluga.
Europeadel on hommikusöök tavaliselt majutuskohas, kuid võib olla ka eemal.
Lõuna- või õhtusöögist embkumb on tavaliselt sooja toiduna ühes suures hallis
(Stadthalle) või telgis kõigile tuhandetele koos ja teine söögikord piknikupakina, mis
antakse üldjuhul kaasa kas hommikusöögi või siis sooja toidu järel või selle kohas.
Kuna Gothas linna piires on vähe koole, siis osa gruppe majutatakse
naaberasulatesse ja -linnadesse.
Arvestage võimalusega, et vahemaad võivad olla pikad ning tulenevalt linna keskuse
tihedusest ei saa kasutada oma busse.
(bussid jäävad äärelinna poole parkima)
Meie majutuskohti valida ei saa - selle otsustab Belgia büroo koos kohalike
korraldajatega.
Kohapeal olete kolmapäeva õhtust pühapäeva õhtuni.
Selle aja jooksul on igale tantsurühmale (bussigrupile) tagatud üks
tänavaesinemine kuni 25 minutit kas neljapäeval, reedel või laupäeval.
Võimalusel kasutage oma muusikuid.
Reeglite järgi peaks saama kasutada ka salvestatud muusikat, kuid eelmisel Gotha
Europeadel olid mitmed esinemispaigad ilma võimenduseta ja ka vooluta.
Seega igaks juhuks võtke bussi kohta kaasa üks patareidega helivõimendi.
Lisaks on igal tantsurühmal võimalus osaleda ühistantsuga kas avamisel neljapäeva
õhtul või lõpetamisel pühapäeva pealelõunal.
Ühistantsus osalevad ühe riigi ühe rühmaliigi rühmad maksimaalselt 3 minuti jooksul.
Neljapäeva hommikul peavad kõik ühistantsudes osalevad Eesti rühmad olema
linna staadionil, et saada selgeks, kust kaudu tulla, kuhu minna ja kus tantsida.
Seda nii ava- kui ka lõppkontserdil osalejad.
Rahvamuusikutel ja rahvalauljatel (erinevad koorikoosseisud aga ka
vokaalansamblid) on üldjuhul ainult üks esinemine reedel rahvamuusikakontserdil
ning vokaalmuusikakontserdil.
Esinemisaeg sõltud kollektiivide üldarvust 6 kuni 10 minutit.
Rahvamuusikutele ja rahvalauljatele võidakse soovi korral anda ka üks
tänavaesinemine.
Jälle tuleb arvestada võimalusega, et esinemiskoht võib olla võimenduseta ja ka
akustiliselt mittetoetav.
Kõik kollektiivid saavad osaleda laupäevases paraadis-rongkäigus.
Eeldame, et kõigil Eesti gruppidel on paraadi jaoks ka muusik, ning saate liikuda
seetõttu ka lõbusamalt, tantsulisemalt.

Kuni 25.detsembrini 2022 võite oma juba tehtud soovist taganeda ning teha
hoopis mingi teise reisiotsuse.
Sellise loobumisotsusega ei kaasne mitte mingeid kulusid.
Peale 25.detsembrit peame kõik rühmad jagama bussi-reisigruppidesse, sest
jaanuarist avatavas online registratuuris tuleb märkida ka oma kaasreisijad ja
kaasesinejad.
Oodatud on:
EESTI RAHVATANTSIJAD
(segarühm minimaalselt 6 tantsupaariga, naisrühm vähemalt 10 tantsijaga)
väiksema koosseisuga saate ka osaleda, kuid ei pruugi saada osalemist ava- või
lõppkontserdil ühistantsudes.
EESTI RAHVAMUUSIKUD
EESTI RAHVALAULJAD
SAMUTI EESTI VÄHEMUSRAHVUSED JA VÄHEMUSKULTUURID
Tõenäoliselt on Gothasse kogu Euroopast suur tung, seega hilisem
registreerumisvõimalus on üpris ebatõenäoline.
Kuna Eestist ei olnud Klaipedas mitte ühtegi muusikut, siis saime palju kriitikat.
Vältimaks sellist olukorda, on vähemalt järgmisele Europeadedele Eesti gruppidele
alljärgnev tingimus.
TINGIMUS
Palun arvestage, et edaspidi saate oma tantsurühmaga osaleda Europeadel ainult
koos vähemalt ühe meloodiat mängiva muusikuga.
Kõik tantsuesinemised toimuvad eelistatult ainult muusiku(-te) saatel, kuigi oma
tänavakavades võite kasutada ka salvestatud muusikat.

Kui teil ei ole muusikut ja te ei leia muusikut,
siis valige mingi teine festival, kus muusikud ei
ole tingimuseks.

