
Horsens Folkeblad

Europeade for
 fire mill. kr

Kommunal udgift til folklorefestival på 2,2 mill.

Europeaden byder byder op masser affarver, festlige op , musik, sang og dans. Her et billede 
fra et optog i den bretonske by Rennes i 1991. I dagene 21.-25 juli i år foregår Europeaden i 
Horsens. (Arkivfoto: Lars Aarø)

Europeade-udvalget er nu klar med 
sit budget for det store folkio-
restævne i Horsens i dagene 21.-
25. juli i år. Det er på godt fire 
mill. kr og er baseret på et delta-
gerantal på 5000.
Godt halvdelen - 2,2 mill. kr. - har man 

bedt om som kommunal bevilling. Det har 
kulturudvalget netop anbefalet til byrådet. 
Resten skal komme fra deltagerbetalingen 
og ved salg af billetter til de store Europea-
de-opvisninger.
- Vi har fået meldinger fra Europeade-

sekreateriatet i Antwerpen om, at der er en 
overvældende interesse for at deltage i Eu-
ropeaden i Horsens. Så overvældende, at 
det er nødvendigt at sortere i deltagerne for 
at holde deltagerantallet nede på de 5000, 
der er sat som maksimum, siger Europea-
de-styregruppens projektleder, kulturkon-
sulent Henning Nørbæk.
Overvældende interesse
- Da det er første gang nogensinde, der 

holdes en Europeade i Norden, var vi ellers 
lidt bange for, at det kunne være svært at få 
deltagerne i Sydeuropa til at komme. Rej-
sen er jo både lang og dyr for dem.
- Men det har vist sig, at sydeuropæerne 

tværimod meget gerne vil herop. Alene fra 
Spanien blev der tilmeldt 80 grupper sva-
rende til ca. 3200 personer. Sagde man ja til 
dem alle, ville der jo ikke være ret mange 
pladser til fordeling blandt de øvrige lande.
- Derfor sorterer Europeade-sekretaria-

tet i deltagerne, så der bliver repræsenteret 
så mangeforskellige lande og etniske grup

per som muligt. Et af Europeadens formål 
er jo netop at vise, hvor broget den europæi-
ske kultur er, siger Henning Nørbæk.

Baltere gratis med
Europeade-udvalget i Horsens har i plan-

lægningen lagt stor vægt på, at Baltikum 
skulle repræsenteres ved Europeaden i 
Horsens. Interessen hos balterne var stor, 
men økonomien voldte problemer. Den er 
nu på plads, Horsens kommune deler udgif-
terne med DGI Horsens, der har givet en 
jubilæumsgave på 12.500 kr.

De forventede 5000 deltagere skal hver 
betale 2400 belgiske francs for at være med. 
Heraf beholder Europeade-sekretariatet de 
30 procent, mens arrangørerne i Horsens 
får de resterende 70 procent - svarende til 
ca. 1.680.000 kr.
Får mad 14 gange

På budgettets udgiftsside er det især be-
spisningen af de 5000 deltagere, der vejer 
tungt. I løbet af de fire dage, de er i Horsens, 
skal de i alt have 14 måltider. Præcis hvor 
meget det koster, ved Henning Nørbæk 
endnu ikke. Det afhænger af udfaldet af den 
EF-licitation, bespisningen i øjeblikket er 
ude i. Forhandlingerne er inde i den afslut-
tende fase, og resultatet ventes at foreligge i 
løbet af et par uger.

Derudover er der udgifter til bl.a. indret- 
ning af idrætsparken med scener og tilsku-
erpladser, til skiltning, lys og lyd samt til 
det korps af guider, der skal tage sig af de 
udenlandske deltagere under Europeaden. (
-ann)
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