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Hating-Løsning Folkedansere har været troaste deltagere i Europeaderne rundt omkring i 
Europa, og de får en central rolle ved opvisningerne under Europeaden i Horsens fra den 
21. - 25. juli Horsens. Her er de fotograferet under besøget i Rennes i Frankrig 1991. (
Arkivfoto: Lars Juul)

Sætter lyd
og lys på
Europeaden

Europeade-komiteen til Horsens for at planlægge 
de store opvisninger ved sommerens festival

Horsens kommune er nu gået i 
gang med i detaljer at planlægge 
programmet for den 30. Europea-
de, der holdes i Horsens den 21.-
25. juli. Det sker i tæt samarbejde 
med Den Internationale Eruopea-
de Komite, der har hjemme i Ant-
werpen, Belgien.

Horsens bliver det første land i Norden, 
der nogensinde er blevet accepteret som 
værtsby for en Europeade, og der stilles fra 
komiteens side store krav til gennemførel-
sen af det store folklore-arrangement og til 
de enkelte opvisningers form og indhold.

Selv om værtsbyen står som arrangør og 
hovedansvarlig for stævnet, har Europea-
de-komiteen stor indflydelse på alt, hvad 
der foregår.

Lørdag den 31. januar kommer præsiden-
ten for Den Internationale Europeade Ko-
mite, belgieren Mon De Clopper, på et tre-
dages besøg i Horsens sammen med to an-
dre komite-medlemmer, koreografen Piet 
Pottie og Bruno Peeters, der er sekretær.

Ser på scener 
lys og lyd

Besøget i Horsens skal bruges til at gen-
nemgå alle de tekniske detaljer omkring 
den store modtagelsesaften, onsdag den 21. 
juli, hvor Horsens siger velkommen til de 
mange tusinde udenlandske gæster.

Sammen med de tre medlemmer af Eure-

peade komiteen skal Henning Nørbæk og 
Annette Therkildsen fra kulturforvaltnin-
gen og Morten Nielsen fra teknisk forvalt-
ning gennemgå alle de mange tekniske de-
taljer omkring scener, lyd og lys i forbindel-
se med modtagelses-arrangementet, der li-
gesom de øvrige hovedopvisninger kommer 
til at finde sted i Idrætsparken.
Lokale dansere 
får hovedrolle
Med i planlægningsarbejdet er også fami-

lien Krak fra folkedanserforeningen Fan-
dango. Forældrene Leif og Lillian Krak har 
sammen med sønnen, folkemusikeren og 
komponisten Kenneth lovet at stå som ar-
rangører af underholdningen onsdag den 
21. juli. De tre har sammensat et alsidigt 
folklore-program, der præsenterer alle gen-
rer af den traditionelle danske folkekultur 
med korsang, dans og musik.
Der skal dog ikke kun snakkes teknik 

under belgiernes besøg i Horsns . Lis Just, 
leder af Hatting-Løsning Folkedansere, del-
tager dgså i planlægningsmøderne.
Folkedanserne fra Hatting-Løsning, der i 

en lang årrække har været trofaste delta-
gere i Europeaderne rundt om i Europa, får 
en central placering både ved indlednings-
og slutceremonien. På det forestående mø-
de med Europeade-komiteens medlemmer 
vil Lis Just blive instrueret i den lokale 
folkedanserforenings rolle under Europea-
den. (-ann)
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