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Välkomna till en ny säsong med Forum!

Den som skriver detta är Forums nye ordförande, 
Lennart Edsberg. Jag är sedan 20 år medlem i 
Danssällskapet Amaryllis i Stockholm, och har nu fått 
förtroendet att ta över efter Eleonor Larsegård. Jag vill 
passa på att tacka henne för det stora arbete som hon 
har lagt ner på att göra Forum till en aktiv och 
inspirerande förening.

Jag vill också ge en eloge till Menuetten i Ystad för en 
mycket trevlig årsbal med tillhörande aktiviteter.

Nästa årsbal kommer att ges av Apertins 
Herrgårdsdansare i Karlstad den 19-20 maj 2012. Balen 
äger rum i spegelsalen i Rottneros Park och inbjudan 
med program kommer med nästa Forum Nytt samt 
även på Forums hemsida www.forum-historiskdans.se

En annan stor danshändelse nästa år är Nordlek i 
Steinkjer ca 12 mil norr om Trondheim. Arrangemanget 
äger rum 10-15 juli 2012 och omfattar bl a en bal med 
deltagare från alla fem nordiska länderna. Hemsidan för 
Nordlek 2012 hittar man på www.nordlek.org

Forum planerar även en Nordisk bal i Skara, 13 oktober 
2012. Mer information om denna kommer med nästa 
Forum Nytt samt på hemsidan.



Kursen ”Hur dansar vi egentligen?”, som enligt 
aktivitetsplanen ligger i januari nästa år, är flyttad till 
17-18 mars 2012. Mer info i nästa Forum Nytt.

Om ni vill synas på vår hemsida och hålla den 
uppdaterad ser jag gärna att ni till mig skickar in text 
och bilder av danshändelser som kan vara av intresse 
för oss Forum-medlemmar. Det kan fungera som en 
inspirationskälla för Forums föreningar. 

Jag har som mål att vår hemsida ska bli mer användbar. 
T ex tar jag  gärna emot länkar till dansbeskrivningar, 
gärna med musik och video. Har ni  till försäljning 
inspelad musik eller videoinspelningar som visar danser 
skicka mig uppgifter om hur man får tag på dom så 
lägger jag in sådan information på hemsidan.

 I länken aktuellt på Forums hemsida har jag ändrat 
ordningen så att de mest aktuella arrangemangen 
ligger överst i kalendariet. 

Forum Nytt kommer i fortsättningen att finnas 
tillgängligt via länk på hemsidan. De vanliga 
utsändningarna via e-mail och vanlig post fortsätter 
dock.

                                                   Hösthälsningar från 
Lennart


