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Hej alla Forum-medlemmar!
För årstiden varma hösthälsningar från Sollentuna. Här har vi ännu inte haft
någon snö och nu väntas 5-10 plusgrader de närmaste dagarna.
I juli var vi några svenskar som var med på den Historiska Balen i Viborg
Danmark i samband med Nordlek. Eftersom lokalen inte räckte till blev det
två baler, med ca 90 deltagare på den första och ca 60 på den andra. JanOlof Norén och jag var instruktörer för de svenska danserna. Stort tack till
Per Sörensen som var ansvarig för alla trevliga arrangemang, och till Den
Danske Kvadrille-Trio, som stod för den härliga musiken.
I Sverige har under hösten två baler ägt rum, en på Svaneholms slott den
17/10 i samband med Danssällskapet Menuettens 20 årsjubileum. Titta gärna
på bilder på Menuettens hemsida, länken galleri. Den andra balen var i
Linköping, där Folkungagillet ordnade ”Alla tiders bal” den 7/11. Danser från
1500-talet fram till 1800-talet stod på programmet. Före balen gavs
möjlighet till träning under Sievert Johanssons och Åsa Johanssons initierade
ledning. Middagen gick i ”alla tiders middag” tecken med prov på läckra
maträtter och tårtor från dessa århundraden. Antalet deltagare var ca 70, de
flesta från Linköping och med många ungdomar 20-25 år.
Nu till det som komma skall. Under 2016 anordnas både kurser och baler.

 Danssällskapet Trotto anordnar en kurs i ”Fransäs med Nya Turer” av
Anders Selinder med Göran Andersson som instruktör. Arrangemanget
äger rum den 4-5 mars i Växjö. Inbjudan finns på Forums hemsida och
som bilaga till detta brev. Senaste anmälningsdag är den 20 februari.
 Nästa års bal och årsmöte äger rum den 14-15 maj i Tylebäck utanför
Halmstad. Det är Herrskapsdansarna i Halland som står som
arrangörer. Inbjudan finns på hemsidan och följer med detta brev.
Dansprogram är inte klart än, men kommer att skickas ut efter nyår.
 Nästa års överraskning kommer från Eleonor och Stig Larsegård. Den
20-22 maj anordnar Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar
(RSMF) ett militärhistoriskt möte i Skillingaryd några mil söder om
Jönköping. Dom bjuder in Forum-medlemmar att delta i detta
arrangemang med tidstypiska kläder och några mindre uppvisningar.

Eventuellt kommer RSMF få bidrag för detta vilket bl a går till
deltagarnas resor, logi och måltider. Frågor besvaras av Stig och
Eleonor Larsegård, stig-eleonor@telia eller tel. 0510/72208. Se
bifogade information på hemsidan och uppmaning om att boka denna
helg i almanackan.
 Vi kan redan nu utannonsera en kurs som kommer att ges i höst på
Aschebergska Eken i Göteborg 22-23 oktober. Då kommer Gösta
Salomonsson från Skövde Herrskapsdansare att hålla en kurs i ”Danser
baserade på Fredrik Åkerhielms dansbok från 1785”. Mer om detta
senare.
Från våra Nordiska Dansvänner kommer som vanligt från Danmark en
inbjudan till Nytårsbal i Köpenhamn (Gladsaxe) den 16/1.
Från Norge finns en inbjudan till bal med anledning av Moulineten
Stildansgruppe 15 års jubileum den 30/9-2/10. Info finns på hemsidan.
På balen i Linköping fick vi dessutom reda på genom Sievert att det planeras
en renässansbal någon gång i september på Ekenäs slott utanför Linköping.
Ännu är inget bestämt om denna.
God Jul och Gott Nytt Dansår önskar Lennart Edsberg, ordförande i Forum

