
52. ročník Mezinárodního setkání evropských dětí „Joy of Europe“ 

2.-5. října 2021 

Bělehrad 

- V závislosti na epidemiologické situaci událost proběhne fyzicky nebo online 

- Setkání je učeno pro hudební nebo taneční soubory dětí od 7 do 14 let (věkové výjimky jsou 

nepřípustné) 

- Zakladatelem a sponzorem události je správa města Bělehradu a producentem je Dětské 

kulturní centrum Bělehrad 

- Událost získala EFFE certifikát kvality udělovaný Evropskou komisí 

- Účastnit se mohou umělecké školy, kulturní centra, studia, kluby, asociace, ale zejména 

skupiny, které prokázaly svůj talent na národní nebo mezinárodní úrovni 

- Skupiny by měly pocházet z evropské země a měly by reprezentovat tradiční nebo současné 

umění své země 

- Skupiny mohou mít až 15 členů a 2 dospělé jako leadery 

-  Účastníci mohou předvést taneční vystoupení (klasika, tradiční tanec, jazzy, moderní tanec, …) 

nebo hudební vystoupení (vokální pěvecké vystoupení, sborové vystoupení) nebo 

multimediální vystoupení 

- Děti budou ubytovány jednotlivě v srbských rodinách – podpora přátelství, socializace, 

poznávání cizí kultury 

- Organizátor hradí ubytování pro dospělé group leadery 

- Dopravu na místo a zpět si hradí účastníci sami 

- V případě, že si skupina zajistí vlastní autobusovou dopravu, bude po dobru události 

účastníkům hrazeno palivo a ubytování pro 2 řidiče 

- Pokud bude událost probíhat online, účastníci budou požádáni o poskytnutí nahrávky vlastního 

vystoupení, ze kterého bude připraveno televizní představení, jako tomu bylo v roce 2020. 

- Přihlášky je třeba zaslat do 1. dubna 2021 

- O tom, zda byla skupina vybrána k účasti, budou přihlášení informováni 1. května 2021 

- Každá země bude zastoupena pouze jednou uměleckou skupinou 

- Přihláška musí zahrnovat vyplněný formulář a nahrávku zamýšleného vystoupení v délce do 3 

minut; to vše je třeba zaslat na adresu: ivana.tabori@dkcb.rs nebo na info@dkcb.rs 

- Hlavními body programu budou: 

o 1. října 2021: Karnevalový průvod masek účastníků v centru města 

o 2. října 2021: Přátelský koncert – skupiny vystoupí s vlastním programem ne delším 

než 10 minut 

o 3. října 2021: Sportovní a rekreační den 

o 4. října 2021: Galakoncert – veškerá hudební vystoupení musí mít studiovou nahrávku 

– včetně povinného full playbacku 
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