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Forum Nytt nr 32
Efter en lång mild höst, som fortfarande håller i sig, kommer här ett Forum
Nytt med många bilagor som innehåller information om olika aktiviteter
under 2012. På www.forum-historiskdans.se hittar du samma information.
A) Det är nu bestämt vilka danser som Sverige står för vid
Nordleksbalen i Steinkjaer, Norge:
1) Prince Imperial, 2) Menuett de la Reine, 3) Duke of Kent’s walz, 4)
Carolinas kadrilj
Danserna 1) och 2) ﬁnns på de CD- och DVD-skivor som skickades ut
i samband med Nordlek-kursen i Göteborg tidigare i år. Danserna 3)
och 4) ﬁnns på skivor från tidigare Nordleks-sammankomster. På
hemsidan www.nordlek.org ﬁnns programmet publicerat. De svenska
danserna som står där kommer att uppdateras till de som står ovan.
B) Nästa års Forumbal och årsmöte arrangeras av Apertins
Herrgårdsdansare och äger rum i Spegelsalen i Rottneros Park,
Sunne lördagen den 19 maj. Anmälan senast 31/1.
C) Forum har även glädjen att bjuda in till en Nordisk Bal i Skara
lördagen den 13/10. Tidigare har Gladsaxe i Danmark arrangerat en
sådan bal. Före den balen erbjöds mycket träning och genomgång av
danserna vilket visade sig vara både lärorikt och nödvändigt och
vilket gjorde att balen blev mycket lyckad. Därför gör vi på liknande
sätt i Skara med samträning på fredag kväll (för dem som kommer
redan då) och på lördag hela eftermiddagen. Anmälan senast 13/5.
De danser som står på programmet i Sunne och Skara framgår av resp.
bilaga. Vi har även tänkt lägga upp motsvarande dansbeskrivningar på
Forums hemsida under en länk som nås via inloggning med kodord.
Arbete med detta pågår och anvisningar ges i nästa Forum Nytt.
D) Tredje delen av Forums danskurs ”Hur dansar vi egentligen” äger
rum i Göteborg den 17-18/3 på Aschenbergska Eken. Kursen är
egentligen tänkt för de dansare som var med på del 1 och del 2,
men även nya deltagare, som är intresserade av hur vi blir
samdansanta vid dansträﬀar, uppvisningar m.m. är välkomna.
E) I ytterligare en bilaga presenteras Tattoo i Lidköping den 26-28/7.
Detta evenemang handlar inte primärt om dans, men är säkert av
intresse för den musikintresserade. Om ni besöker detta
evenemang, så kan ni ju förgylla staden med att ta på historisk
dräkt. Herrskapsdansarna i Lidköping ska deltaga på något sätt. Om

det yppar sig en möjlighet kan vi kanske ”göra” något tillsammans.
Om ni kommer så maila snarast så vet vi om varandra och får då
också koll på hur många som kommer till TATTOOT. Återkommer när
ni hört av er till Stig och Eleonor, stig-eleonor@telia.com
F) Ännu ett evenemang som Forums medlemmar kan delta i är den
stora balen i Wien i februari. För mer information se inbjudan på
Forums hemsida, eller kontakta Thommas Andersen, som varit med
tidigare år.
Detta programspäckade brev avslutas med en önskan om God Jul och
ett Gott Nytt dansår från Forums styrelse genom ordföranden
Lennart

