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Hej
Hösten har nu infunnit sig och vi kan se tillbaka på vad som hänt. Vi har genomfört en
dräktsömnadskurs, som deltagarna blev mycket inspirerade av. Tack Berit för gott arbete.
Däremot blev kursen med Menuetter och empirens danser inställd pga. för få anmälningar.
Nu har vår nye hemsidesansvarige, Anders Bergersjö, kommit igång med sitt arbete. Gå in på
http://www.forum-historiskdans.se/ och se hur sidorna ser ut. Det finns nu även en kalender, där
aktiviteter läggs in. Där kan även fås koppling till googlemaps, med möjlighet till körbeskrivning. Nu
finns där inbjudningar till:
18 januari Nyårsbal i Gladsaxe
2 – 8 februari Kursvecka med bal i Wien
16 – 17 maj Forums bal och årsmöte i Kristinehamn
Inbjudningarna till Gladsaxe och Wien har tidigare gått ut via e-post. Vill fler ha denna typ av
utsändning så hör av er till Göran.
Med detta Forum Nytt kommer inbjudan till balen 16 maj, som Apertins Herrgårdsdansare
arrangerar i Kristinehamn Den engelska dansbeskrivningen kan ni få översatt eller om ni har
andra frågor kring balen, så kan ni kontakta Lotta Rolfsson.
Detta är samtidigt en kallelse till årsmötet 17 maj. Årsmöteshandlingarn kommer ut efter 1
april, det datum då vårt brutna räkenskapsår börjar.
Efter årsmötet tillsatte styrelsen arbetsgruppen. Den består av:
Berit Jarlstedt, sammankallande
Inga-Britt Karlsson
Per-Göran Karlsson
John Wickman
Gösta Salomonsson
Börje Ohlsson, fotograf
Anders Bergersjö, hemsidesansvarig
Kom gärna med frågor och idéer kring vår verksamhet till arbetsgruppen.
Arbetet med tolkningen av danser ur baron Fredrik Åkerhielms dansbok fortskrider. Många
danser har blivit klara och är inspelade. Gösta jobbar hårt med tolkningarna av danserna och
Anders Ewaldz sliter med de gamla noterna för att få dem spelbara. Efter vårt villkorade
bidrag från Riksantikvarieämbetet, kommer det hela att läggas ut på Internet – på något sätt.
Mer om det senare.
Tack för i år och så ses vi nästa år.
Ingrid Lidman och Göran Ingemarson

