
175 grupper
optræder  ved
Europeaden

175 grupper med fol-
kedansere, - musikere
og kor fra hele Europa
optræder i dagene 21.-
25 juli i Horsens med
sang dans og musik.
Det ligger nu fast, efter.
at kulturkonsulent
Henning Nørbæk netop
har været i Antwerpen
til forhandling med Eu-
ropeade-komiteen.

Det bliver et broget skue,
som kommer til at præge byen
med flotte og farvestrålende
dragter og festlige optrin.

Alene fra Spanien er til-
meldt ca. 1000 deltagere, fra
Frankrig ca. 1200, fra Italien
4-500 og fra Portugal 350 del-
tagere.

Blandt de øvrige  lande, der
bliver repræsenteret med en
eller flere grupper er Skot-
land, Grækenland, Ukraine,
de baltiske lande, Schweiz,
Belgien, Østrig, Grønland,
Norge, Sverige, Finland og
Færøerne.

Derimod er der stadigvæk
en smule usikkerhed om det
helt nøjagtige deltager-antal.
For to uger siden meddelte
borgmester Henning Jensen
og kulturudvalgsformand
Hans Jakob Larsen, at der var
tilmeldt 6700 deltagere til Eu-
ropeaden, og at Horsens var
Mar til at byde dem velkom-
men.

Rekordtilmeldingen viser

sig dog at volde nogle prakti-
ske problemer. Med så mange
deltagere ville den store Euro-
peadeopvisning vare til efter
midnat - eller der skulle skæ-
res drastisk ned på grupper-
nes opvisningstid.

Flere scener
- Heri Horsens ville vi ger-

ne have modtaget alle delta-
gerne, men vi har også for-
ståelse for, de vanskeligheder
det volder. Derfor har vi nu i
samarbejde med Europeade-
komiteen fundet frem til et
kompromis, så deltagerantal-
let barberes ned til 5817. De
ca. 1000 tilmeldte, som så ikke
får mulighed for at komme
med til Horsens, får i stedet
preference til Europeaden i
den tyske by Frankenberg
næste årsiger Henning Nørbæk

- Samtidig skærer vi opvis-
ningstiden ned fra fire og et
halvt minut til fire minutter.
Derudover bliver scenekapaci-
teten i Idrætsparken udvidet
fra fem til syv scener, hvor der
vil blive optræden samtidig.
Før at det nye kompromis
falder endeligt på plads, er det
dog en forudsætning, at Euro-
peadekomiteen indvilger i at
lade Horsens M det fulde del-
tagergebyr for de deltagere,
der overskrider det oprinde-
ligt aftalte maksimum på
5000, og ikke kun de 70 pro-
cent, som værtsbyen får for de
øvrige deltagere.

- Vi har gjort det kl art over-
for Europeade-komiteen, at
kan man ikke garantere os 100
procent for de sidste 817 delta-
gere, så må vi henholde os til
den kontrakt vi har med ko-
miteen om, at vi skal modtage
5000 deltagere, siger Henning
Nørbæk, der venter det ende-
lige svar i morgen.

Ekstra-gevinst
Ikke bare det rekordstore

antal tilmeldinger vidner om
den store interesse der er for
Europeaden i Horsens, der
samtidig er den første i et nor-
disk land - mange af de delta-
gende grupper har booket sig
ind på byens og omegnens ho-
teller, fordi de ønsker ekstra
opholdstid i Horsens før eller
efter Europeaden - nogle end-
da både før og efter.

- Det var lige netop det, vi
havde håbet på, siger Henning
Nørbæk, om den turistmæssi-
ge ekstragevinst, Horsens får
af Europeaden.

Der er også en overvælden-
de interesse for Europeaden i
Horsens i den europiske me-
dieverden, hvor journalister
fra radio, tv og aviser har
meldt deres ankomst i stort
tal.

Der vil bl.a. komme presse-
folk fra Portugal, Spanien, Li-
tauen, Italien, Belgien,
Frankrig og Sicilien for at
dkke Europeaden. (-ann)
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