
 
BRONEERI JUBA TÄNA oma kalendris 4-6. Oktoober 2019 
Kordumatu rahvusvaheline lionskogemus meie oma õuel! 

 
 
Tuhatkond lionit ja leod üle Euroopa ja kaugemaltki tulevad sügisel, 2019 meile külla. 
Tule, löö kaasa nii abilisena, üritustel osalejana, toetajana.  
 
Mis on kavas? 

o Market of Ideas! – avame ideede turu, kus loov mõtlemine avab innovatsiooni 
Keskseks tegevuseks on plenaaristungid, seminarid, arutelud, kohtumised lions 
juhtidega.  
Peamised töötoad:  
- keskkonnahoidlik ringmajandus 
- terve noorsugu – Euroopa ühiskonna alus,  
- E-Lion – lions küberlahendused 

 
o Foorumi läbivaks heategevusprojektiks on  

TRUU SÕBER VÕIB OLLA ELUPÄÄSTJA! 
Aitame treenida hüpokoeri (eesmärk 12 koera) noorte diabeedihaigete inimeste 
abistamiseks. 
Kogume annetusi, kasutades taas sinimustvalget rukkilillemärki. 
Treenitud hüpokoerad anname üle abivajajatele foorumi pidulikul lõpetamisel. 

 
o Neljapäeval 3.10., foorumi eelõhtul, korraldame Kultuurikatlas soojendusürituse, 

kuhu kogunevad Tallinnasse jõudnud sõbrad lähemalt ja kaugemalt, meie ka.  
Tervitame vanu ja uusi sõpru, naudime head muusikat ja tutvume hoonega, kus 
hiljuti viidi läbi olulised EL eesistumise üritused.  
 

o Reedel 4.10. korraldame lippude lehvides rahvuste paraadi Viru väljakult läbi 
värskelt renoveeritud Tammsaare pargi Alexela kontserdimajja foorumi avamisele. 
Tervitamas on meid nii lionite rahvusvaheline president, oodatud on ka meie oma 
riigi president, esinevad tunnustatud muusikud ja tantsijad. 

 
o Reedel, 4.10. viime läbi rahvusõhtu Alexela kontserdimajas, tutvustame külalistele 

meie kultuuri ja traditsioone. Tervitatav on osalemine rahvariietes. 
 

o Foorumi vältel toimuvad rahvusvahelise noorte saadikute ja muusikute võistlused, 
instrumendiks klassikaline kitarr. Korraldame noortevahetuse turgu.  
 
 

o Laupäeval, 5.10. lähme  koos sõpradega foorumi pidulikuimale üritusele,  galaõhtule 
Lennusadamasse. 
Istume 10-si laudades. Taas on esinemas tuntud tegijad, naudime head ja paremat, 
lööme ka tantsu. Osalema mahub kuni 700, olge nobedad broneerima alates 1. 
novembrist 2018 EF kodulehel www.europaforum2019.ee 
 



o Pühapäeval, 6.10. pidulikul lõpetamisel esineb meile konkursi võitja, parim noor 
muusik klassikalisel kitarril, anname üle hüpokoerad abivajajatele, täname ja 
kallistame ja ongi käes kurb-pidulik hetk kustutada tuled. 

 
o Broneeri juba nüüd. 

 
3. päevane soodsaim osaluspakett meie piirkonnas kuni 31.03.2019  
(foorumi osalustasu, warm-up, rahvusõhtu, galaõhtu, 3 lõunat) :  
lion 350€, kaaslane 300€, leo 150€.  
3 ööd kaheses toas Viru hotellis lisandub 245€ inimese kohta. 
Reedene päevapilet 100€ 

 
o Vabatahtlikele abilistele foorumil osalemine soodustustega või üldse tasuta! 

 
NB! Alexela kontserdimajas üritustel sünkroontõlge ka eesti keelde. 
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