
Europeade-ræs for de skrappe
Deltagerne fra Horsens og Løsning Folkedanserforening tog alt med et smil ved Europeaden

Sekretær i Det internationale Europeade-sekretariat, Bruno Peeters (t.v.), borgmester Henning Jensen og kulturudvalgsformand 
Hans Jakob Larsen kigger gamle Europeade-billeder hos en af danserne i den tyske stand på Europeade-udstillingen.
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Udholdenhed, tolerance 
og et godt humør er en væ-
sentlig del af bagagen, når 
Horsens og Løsning Folke-
danserforening tager til
Europeade. Det manglede 
heller ikke, da de forrige 
lørdag satte sig i bussen og 
kørte til Frankrig for at 
være med i den 28. Euro-
peade i Rennes.

De 42 deltagere fra Horsens 
og omegn tog sig god tid til 
turen og lagde et par dage i 
begge ender af det fem dage 
lange folklorestævne. På den 
måde blev der også tid til at 
tage på udflugter til nogle af 
seværdighederne i Bretagne. 
En smuttur omkring Paris og 
en enkelt nat i byernes by, vil-
le man heller ikke gå glip af. 
Søvn blev der derimod ikke 
meget af på den 10 dage lange 
tur.

Først sent tirsdag aften 
nåede bussen tilbage til det 
midtjyske, så onsdagen måtte 
for de flestes vedkommende 
bruges til at sove ud i.

- Det var udmattende, men 
sjovt - og en stor oplevelse. Det 
er det hver gang, siger turens 
leder, Lis Just, Hedensted, ef-
ter hjemkomsten.

Folkebladet besøgte de jy-
ske dansere under Europea-
den i Rennes og fulgte dem 
under nogle af deres opvisnin-
ger i den franske by. Program-
met var hårdt. Der var opvis-
ninger flere gange om dagen, 
en enkelt om aftenen ved det 
første af stævnets to store Eu-

ropeade-opvisninger. Men bå-
de varme dragter og trætte 
ben blev taget med et smil. Og 
hverken ændringer i det offi-
cielle program, informationer 
- som af og til blev til 
misinformationer - på 
fransk, køreturene, den 
fremmedartede mad eller det 
tætte samvær med andre i 
størsteparten af døgnets 
timer kunne ødelægge 
humøret. At der manglede 
oversættelse til engelsk eller 
tysk for de fleste informatio-
ners vedkommende, blev dog 
et af de få punkter på 
danskernes efterkritik til 
Europeade-komitéen.
- Det sker da, at en eller an-

den siger en masse hurtigt ef-
ter hinanden, og beskylder de 
andre for alt muligt eller på-
står, at turen er elendig. Men 
det kender vi jo fra tidligere 
år, så det tager vi let på. Så 
foreslår vi gerne vedkommen-
de at tage en lur, og efter en 
tre timer på ryggen plejer det 
at være overstået, siger Lis 
Just.

Nattedans
De fleste af deltagerne på 

turen har været med før og vil 
ikke undvære den specielle 
internationale Europeade-
stemning.
- Det er forskelligt hver gang. 

Her i Rennes er vi indlogeret 
i enkeltværelser på det 
kollegium, der hører til byens 
universitet. Det er vældig 
luksuriøst, men til gengæld 
mangler vi så et lokale, der er 
stort nok til, at vi kan være 
der alle sammen.
- Det betyder, at vi er blevet 

splittet op i mindre grupper, 
som finder sammen på værel-
serne. Denne gang er vi kun 
indlogeret sammen med et 
grønlandsk kor fra Køben-
havn og et enkelt hold spanie-
re. Så vi har ikke helt haft den

nære kontakt til deltagere fra 
andre nationer, som vi har 
haft andre gange.

- Men heldigvis er der da en 
sal på kollegiet, hvor man kan 
mødes og danse om natten, når 
vi kommer hjem. Det er vældig 
morsomt at se en spanier 
svinge sig i en gammeldaws 
polka, og der bliver danset 
både moderne og folkedans.

Kneb det med husrum, så 
var der i hvert fald hjerterum 
nok hos jyderne. En stor grup-

pe fik presset sig sammen i 
kollgie-køkkenet, og så kom 
der kaffe, øl og cider på bor-
det. Brødet og skinken var 
købt i byen, men både leverpo-
stejen, spegepølsen og de røge-
de kippers var medbragt fra 
Danmark.

De ved nemlig godt, hvad der 
er brug for, når en flok 
dansere kommer trætte og 
sultne hjem sent om aftenen. 
Natmaden er et fast ritual, der 
ikke kan undværes. Så bliver 
der også tid til at sludre

om dagens oplevelser.
Det siger også noget om 
sammenholdet i gruppen, at 
man efter at have danset ved 
Europa-ballet på rådhustor-
vet i Rennes til ud på de små 
timer og efter den obligatori-
ske natmad, alligevel stod op 
kl. syv - efter bare tre timers 
søvn - for i nattøj og med flag i 
hånden at vække dagens fød-
selar, den 70-årige Ruth Kri-
stensen med sang og Gammel 
Dansk.

Deltagerne fra Horsens og

omegn mindes andre Europe-
ade-ture, hvor forholdene har 
været langt mere primitive 
end i Rennes. Der var bl.a. 
stævnet i Portugal, hvor de 
boede på en sovesal med 300 
senge.

- Det havde også sin char-
me, fordi vi virkelig kom i kon-
takt med deltagere fra andre 
nationer, men ind imellem 
kunne man da godt synes, at 
man ikke havde meget privat-
liv, fortæller Lis Just.

De seneste 10-12 år har der 
været deltagere fra Horsens 
og omegn med til Europeaden. 
Og det skal der blive ved med 
at være, er dette års deltagere 
enige om.
Det er hele den blandede 

cocktail af sang og musik, fest 
og farver, der trækker. Sam-
været med kammeraterne 
hjemmefra, som man kender 
fra tidligere år eller fra de må-
nedlige træningsaftener, der 
gennemføres det sidste halve 
år før stævnet. Men det er og-
så mødet med folkedansere og 
musikere fra hele Europa, 
mødet med fremmede kultur-
er og lande, den fremmede 
mad og de mange oplevelser i 
forbindelse med de arrangere-
de og improviserede opvisnin-
ger, der får deltagerne til år 
efter år at sætte en god del af 
sommerferien af til Europea-
de-turen. Og så er der selvføl-
gelig også den helt specielle 
oplevelse, det er, at få mulig-
hed for selv at danse for et 
stort publikum rundt om i Eu-
ropa.

- Stor oplevelse
Mens de aktive Horsens-

deltagere sov i de studerendes 
senge på universitetet i Ren-
nes, nød delegationen fra Hor-
sens kommune søvnen under 
mere luksuriøse forhold på 
hotel Mercure Centre, der er 
forbeholdt Europeade-komi-
téens æresgæster.
Borgmester Henning Jen-

sen var sammen med kultur-
udvalgets formand, Hans Ja-
kob Larsen, kulturudvalgs-
medlem Jørgen Bang og kul-
turkonsulent Henning Nør-
bæk i Rennes for at se nærme-
re på Europeade-
arrangementet, som de 
under opholdet fik den 
endelige bekræftelse på, skal 
holdes i Horsens i 1993.

Henning Jensen var med for 
første gang og fulgte ikke 
bare de lokale dansere, men 
hele stævnet tæt.
- De mange sydlandske del-

tagere er et frisk pust i forhold 
til, hvad vi oplever af folke-
dans- og musik derhjemme. 
Både dragterne, musikken og 
dansen er helt anderledes. Det 
er virkelig en stor oplevelse, 
sagde Henning Jensen.

Borgmester-glæde
- Vi er glade for, at vi får lov 

til at være vært for Europea-
den i -93, hvor stævnerne har 
30 års jubilæum. Samtidig er 
vi stolte over at være den før-
ste værtsby i Norden.
- Jeg tror helt bestemt, at vi 

sagtens kan klare opgaven. Vi 
vil i høj grad bruge vores 
erfaringer fra Landsstævnet, 
blot kogt ned i mindre 
målestok.
Da Horsens kun har en 
fjerdedel af det antal 
indbyggere, der er her i 
Rennes, mener jeg også, at 
Europeade-deltagerne vil 
præge bybilledet i langt 
højere grad derhjemme, hvor 
vi vil satse på at koncentrere 
en stor del af aktiviteterne i 
midtbyen.
- Endelig tror og håber jeg 

også, at vi kan få borgerne lige 
så aktivt og engageret med i 
Europeaden, som i Lands-
stævnet.
- I de forhandlinger om-

kring Europeaden i Horsens, 
som vi netop har afsluttet 
med Europeade-komitéen her 
i Rennes, indgår også en aftale 
om, at vi må invitere gæster 
fra vore nordiske 
venskabsbyer, ligesom vi har 
fået tilsagn om, at vi er 
velkomne til at invitere 
gæster fra de baltiske lande, 
som Horsens jo i den senere 
tid har knyttet en række 
forbindelser til, sagde Hen-
ning Jensen.
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