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Borgmester Henning Jensen overrækker Karin Lønbæk vinderprisen for Europeadelogoet 1993 på 20.000 kr. samt en flaske Horsens-vin.

Nordisk dans i Europeade-logo
Karin Lønbæk fra Horsens gentog bedriften fra landsstævnet og vandt logo pris på 20.000 kr.

Tekst: Hans Havgaard 
Foto: Lene Sørensen

Et dansende par under 
den lyse nordiske himmel 
kommer til at pryde Euro-
peade-logoet 1993. Euro-
peaden holdes i Horsens 
fra den 21. til den 25. juli 
1993 og forventes at samle 
5-8000 folkedansere.

Motivet er tegnet af Karin 
Lønbæk, som også var op-
havsmand til logoet for 
Landsstævnet 1990 i Horsens. 
Hun vandt konkurrencen 
med cirka 40 andre deltagere 
ved at lægge vægt på en ro-
mantisk stemning i sit logo -
en stemning som også udtryk-
ker livsglæde og aktivitet.

Igår fik hun overrakt før-
steprisen på 20.000 kr. for sit 
logo, mens Gitte Bitsch fik 
overrakt andenprisen på 1000 
kr.

Priserne blev overrakt af 
borgmester Henning Jensen.

Skulderklap
Karin Lønbæk er født og op-

vokset i Horsens og til daglig
I forbindelse med offentliggørelsen af vinder-logoet for Europeaden 1993 i Horsens optrådte 
omegnens folkedansere naturligvis.

ansat i designafdelingen på 
Raackmanns Fabrikker A/S.

Hendes håb er, at logoet kan 
være med til at skabe fest-
stemning og glæde i Horsens i 
forbindelse med den store fol-
kedanserfest i 1993.

- De 20.000 kr. er jeg natur-
ligvis glad for, men det er 
skulderklappet som sådan, 
der betyder mest for mig, si-
ger den 43-årige tegner.
Forståeligt

Ved udvælgelsen af logoet er 
der blandt andet lagt vægt på, 
at kendemærket skal være 
umiddelbart forståeligt og 
gerne have et nordisk skær, 
da det er første gang, folke-
dansernes Europeade holdes i 
et nordisk land.

Europeaden har været 
holdt i skiftende europæiske 
byer siden 1964. Og i år holdes 
Europeaden i Portugal, hvor 
folkedansere fra Horsens-om-
rådet deltager.

Horsens kommune deltager 
ligeledes med en mindre dele-
gation, som skal gøre reklame 
for Europeaden i Horsens i 
1993. Allerede ved den lejlig-
hed vil delegationen slå Karin 
Lønbæks logo fast. (Hans)
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