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Enigt byråd: Ja
til Europeaden
Sætter 2,2 mill. kr. af som underskuds-garanti

Byrådet gav i aftes et 
stort ja til at huse Euro-
peaden i 1993, der for-
ventes at ville bringe 
mellem 5000 og 8000 
gæster til Horsens i en 
kulørt blanding af sæk-
kepiber, folkedans og 
spansk flamingo.
- Egentlig er det de lokale 

folkedanseres fortjeneste, at 
vi nu er kommet så langt, for 
det var dem, der i først om-
gang gjorde os opmærksomme 
på, at der fandtes denne inter-
nationalle folklorefestival, 
sagde formanden for kultur-
udvalget, Hans Jakob Larsen 
(S).

Østeuropa 
er ikke med

Det er første gang, at en 
Europeade finder sted i den 
nordlige del af Europa, og hvis 
ellers det lykkes, vil det også 
være første gang, at de 
nordiske lande,som ikke er 
medlem

af EF, deltager.
Og netop spørgsmålet om 

hvorvidt folklore-festivalen 
kun var for vesteuropæiske 
lande bragte den eneste kritik 
af arrangementet på bordet, 
da Jakob Ravn fra Miljølisten 
mente, at en sådan fest også 
måtte være for de østeuropæi-
ske lande.
- Det har vi luftet overfor 

Den internationale Europea-
dekomite, og det er nok ikke 
sandsynligt, at det bliver 
allerede i 1993, at 
Østeuropa deltager, men 
måske kan vores snak bane 
vejen, sagde Hans Jakob 
Larsen.
Ikke sammenligne 
med landsstævnet
Sammen med andre politi-

kere i byrådssalen løftede han 
pegefingeren og advarede alle 
mod at sammenligne 
Europeaden med 
Landstævnet, der trak ca. 25.
000 gæster til Horsens.
- Men vi må ikke glemme 

den omtale og det liv, der vil

være omkring Europeaden, 
der formentlig vil trække flere 
end de 5000 til 8000 deltagere 
til byen, sagde mere end én 
politiker i salen.
Samtidig har kommunen 
denne gang til forskel fra 
Landsstævnet mulighed for at 
få indtægter ind via sponso-
rer.

To år med fest
Ca. 20 vest-europæsike lan-

de deltager i Europeaden, der 
som nævnt er en folklore-fe-
stival, hvor de forskellige 
lande via dans og musik 
byder på nationale 
specialiteter.
Og med et byjubilæum næ-

ste år og udsigt til Europea-
den i 1993 er der lagt op til to 
år med fest i Horsens. I den 
forbindelse lovede politikerne 
i går, at Horsens til den tid vil 
være ovre de mange opgrav-
ninger, der i denne sommer 
har forvandlet byen til et rent 
bombekrater. (birte)
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