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- Rungende ja til
gigant-Europeade
Horsens kommune klar til at tage imod 1700 ekstra deltagere

Når Europeaden i Horsens den 21. juli åbner i Horsens Idrætspark, deltager 6700 dansere og-musikere fra hele Europa - helt fra det 
sydligste Spanien og Italien til de baltiske lande og Norden. (Arkivfoto: Lars Juul)

Folkedansere og -mu-
sikere fra hele Europa 
har stået i kø for at 
komme med til Europe-
aden i Horsens den 21.-
25. juli, der er den første 
i et nordisk land no-
gensinde. Oprindelig 
var der sat et deltager-
loft på 5000, men Hor-
sens kommune siger nu 
ja til at tage imod alle 
de 6700 deltagere, der 
har ønsket at komme til 
Danmark.

Dermed er der lagt op til, at 
den 30. Europeade også bliver 
den største nogensinde - dog 
med undtagelse af 25-års jubi-
læet, der blev holdt i Europea-
dens oprindelses-land Belgi-
en, og hvor der var åbnet for 
alle de belgiske grupper, der 
ønskede at deltage.

- Alle ønsker 
er opfyldt
- Egentlig havde vi været

lidt spændte på, om vi kunne 
komme op på de 5000 delta-
gere, der var sat som loft. Det 
var især deltagerne fra Sydeu-
ropa - og ikke mindst Spanien, 
som ligger længst væk, vi var 
bange for ville svigte pga. 
transportomkostninger, siger 
Hans Jakob Larsen, formand 
for kulturudvalget.

- Men den frygt er blevet 
gjort til skamme. Der er til-
meldt mere end 200 grupper. 
Alenefra Sydspanien, som lig-

ger længst væk fra os, er der 
tilmeldt 75-80 grupper, men 
også fra bl.a. Italien og Bre-
tagne er der et stort deltager-
antal. Ligeledes er deltagelsen 
fra de baltiske lande nu på 
plads. Det var et af vore stør-
ste mål og ønsker.

- Der har været nogle prak-
tiske og økonomiske overve-
jelser om, hvorvidt vi kunne 
klare 1700 ekstra deltagere. 
Men de er nu ved at være på 
plads, og kulturudvalget har 
netop godkendt, at vi tager 
imod alle 6700 tilmeldte til 
Europeaden.

- Vi er både glade og lidt 
stolte over den rekordstore til-
melding. Og vi siger ikke bare 
ja til de 6700 deltagere. Det er 
et rungende ja, siger Hans Ja-
kob Larsen.
Indkvartering

De praktiske problemer har 
bla. handlet om 
indkvartering. I forvejen var 
der fundet seks skoler, hvor 
de planlagte 5000 deltagere 
skulle indkvarteres. Men nu 
er der fundet

yderligere tre skoler, hvor del-
tagerne kan indkvarteres. 
Kommunen har også sikret 
sig, at man kan få leveret mad 
til de 1700 ekstra gæster.

- Derimod er der endnu et 
lille uafklaret problem om-
kring serveringen af maden, 
som Civilforsvarets frivillige 
skal stå for. Men det bliver 
løst, garanterer Hans Jakob 
Larsen.

Økonomi
Økonomien har også været 

vigtig for Horsens kommune 
at få på plads, inden man sag-
de ja til at udvide deltageran-
tallet.

- Vi har lagt et budget på 2,2 
mill. kr., og det skal holde, si-
ger økonomiudvalget.

- I stedet for at øge det kom-
munale tilskud til Europea-
den, prøver vi nu at få en afta-
le med Europeade-komiteen, 
så udvidelsen bliver udgifts-
neutral.

- Reglerne er, at værtsbyen

får 70 procent af deltager-ge-
byret. Vi har nu foreslået Eu-
ropeade-komiteen, at vi får 
100 procent for de ekstra 1700 
deltagere. Siger komiteen ja 
til vores udspil - og det både 
håber og tror vi - så skal der 
lyde et stort velkommen til al-

le, der vil deltage i Europea-
den i Horsens.
Langsigtet 
investering
- Med den deltagerrekord 
føler vi, at vores indsats under 
Europeaden i Portugal sidste

år for at gøre opmærksom på 
stævnet i Horsens, er lykke-
des. Så er alle vore ønsker og 
mål blevet opfyldt, og jeg sy-
nes, vi har grund til at være 
lidt stolte over resultatet.

- Vi må jo heller ikke glem-
me, at Europeaden ud over at

været et festligt og farverigt 
folklorestævne også er en tu-
ristmæssig investering i frem-
tiden, og at et øget deltageran-
tal kommer byen og handelsli-
vet til gode - både til sommer 
og i årene fremover, siger 
Hans Jakob Larsen. (-ann)
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