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Hej alla Forum-medlemmar! 

I detta Forum Nytt berättas om 1) kursen ”Hur dansar vi egentligen?”, 2) 
Årets bal och årsmöte i Sunne, 3) Nordisk Bal i Skara samt 4) Sömnadskurs 
i Göteborg. 

Sedan sist har det varit avslutning i kurs-serien ”Hur dansar vi egentligen”. 
Denna kurs kom till i samband med att vårt nordiska samarbete startade 
och att vi vid uppvisning där flera föreningar deltog märkte att ”det 
stämmer inte”. Vid NORDLEK 2006 i Göteborg fick Forums grupper ett 
erbjudande att framföra Gavotten vid Trädgårdsföreningen. Det visade sig 
då att den dansades så olika att bara en uppställning återstod där man 
dansade ”lika”. Då framkom ett förslag från Forums arbetsgrupp att vi 
skulle titta på detta. Vi kom fram till att fem danser skulle ingå i ett 
”Program för Forums dansare vid gemensamma framträdanden”. På så 
sätt föddes kursen ”Hur dansar vi egentligen”, som nu har gått för tredje 
och sista gången i Göteborg. De fem danser som  ska ingå i Forums 
gemensamma repertoar är: 1) Amerikanska kadriljen, Appelina Appelbom 
1888, 2) Gammalpolka, 3) Gavott, 4) Menuett, Gröna Boken 1944, 5) 
Signora Aurettis Dans. Alla våra  dansgrupper ska naturligtvis dansa på sitt 
sätt, men Forums alla grupper kan nu dansa tillsammans genom att följa 
beskrivningar som kommer finnas på Forums lösenordsskyddade hemsida. 
Musik inspelad på CD kommer också finnas tillgängligt. Mer information 
om detta när materialet är klart! 

Det som närmast förestår är Forums bal och årsmöte den 19-20 maj i 
Sunne denna gång arrangerad av Apertins Herrgårdsdansare. Program, 
danser och praktiska upplysningar finns på Forums hemsida www.forum-
historiskdans.se. På Forums lösenordsskyddade hemsida finns även 
dansbeskrivningar och om vi hinner få musiken före balen kommer även 
denna läggas in på denna sida. Ca 90 personer har anmält sig och vi ser 
fram mot en trevlig balkväll och ett välbesökt årsmöte. Själva balen äger 
rum i spegelsalen på Rottneros och efter årsmötet finns möjlighet att få se 
kostymförrådet på Västanå teater.

En annan stor tilldragelse är den av Forum arrangerade Nordiska Balen i 
Skara den 13 oktober. Denna har redan påannonserats flera gånger, så 
detta är ännu en påminnelse. Anmälningstiden går ut den 13 maj, vilket 
framgår av inbjudan som finns på Forums hemsida.



Som Du kanske sett på Forums hemsida finns en blänkare om en 
sömnadskurs för Historiska Kläder. Gert Alenhall är kursledare och två 
kurser är planerade, i november i år och i mars 2013. Mer om Gert och 
hans verksamhet finns att läsa på www.ateljealenhall.se  

Som bilagor till detta Forum Nytt hittar Du årsmöteshandlingarna till 
årsmötet i Sunne samt inbjudningar från tre norska danssällskap. Denna 
information har redan gått ut till de medlemmar som får e-post, övriga får 
brev med vanlig post. Vill flera få e-post i stället hör av er till Göran.

Glöm inte att betala in årsavgiften 100:- för förening och 50:- för enskild 
medlem till plusgiro 282768-1

                                                  Vårhälsningar från ordföranden

                                                                                Lennart


