Forum för historiska danser och musik

Stockholm 2012-11-14

Forum Nytt nr 36
Hej alla Forum-medlemmar!
Så här i höstmörkret kan det vara stimulerande att tänka på något ljust
och trevligt i framtiden. Därför kan Forum redan nu bjuda in till nästa års
bal och årsmöte i Stockholm. Själva balen äger rum lördag den 11 maj
2013 med träning på fredagkvällen och årsmöte på söndagen. Det
fullständiga programmet framgår av bilagorna till detta Forum-nytt.
Senaste anmälningsdag är 31 jan 2013. Arrangör är Danssällskapet
Amaryllis i Stockholm.
För den som bor i Stockholms omgivningar eller råkar vara här på besök
den 23/11 2012 kan man höra om Nöjesliv på Drottning Kristinas tid –
föredrag med afternoon tea på Vasamuseet. Titta på följande länk: http://
www.vasamuseet.se/sv/besok/Kalendarium/Afternoon-tea
Den första sömnadskursen av ”historiska kläder”, kurs B, är nu avslutad.
Den andra kursen, kurs A, är planerad till 16-17 mars 2013 i Göteborg.
Innehåll:
Klädstilar 1700-1900, karaktäristiska drag, måttagning, grundmönster till
liv, justering efter egna mått, toile, inprovning, korsetterat liv, olika
modellförändringar med utgångspunkt från grundmönstret, underarbete,
tips och råd.
Mer information om denna kurs kommer på hemsidan. Antal deltagare 12
st med företräde för dem som redan gått kurs B och sytt korsett.
Resterande platser kan fördelas till deltagare som redan har en välsittande
korsett eller vill sy ett korsetterat liv. Intresserad? Kontakta Berit Jarlstedt!
Tfn 031-28 43 39.
Till hösten 2013 planeras en kurs om kadriljer och fransäser från Skåne
baserad på Selinders dansbeskrivningar.
Genom NFF, Nordisk Folkdans Forskning, kommer Forums medlemmar att
få en inbjudan till en kurs om Menuetter i Norden. Tid och plats: 20-22
september 2013 i Göteborg.
Även våra grannländer bjuder på aktiviteter. I Danmark kan man gå på
Nytårsbal i Gladsaxe utanför Köpenhamn den 19/1 2013. Se mer info
under aktuellt på hemsidan. Den 4-10 augusti 2013 genomförs den femte
Internationella Danssommarskolan Europeiska Baldanser från perioden
1800-1900 i Snoghöj. Inbjudan och anmälan ﬁnns även den på Forums
hemsida. Om ni inte kan nå vår hemsida, kan ni få papperskopior av detta
efter hänvändelse till Göran Ingemarson, telefon 031-58 11 16.
För övrigt kan noteras att den 2:a Nordiska Balen i ordningen gick av
stapeln på Skara Stadshotell 12-14 oktober 2012. Bland ca 95 deltagare

kom 10 från Norge, resten från Sverige. Arrangemanget stod Forums
arbetsgrupp för under Eleonor och Stig Larsegårds goda organisation och
fasta ledning. Förutom mycket god middag så dansades nästan hela
dansprogrammet, ett kåseri om Oskarsbaler i Skara avhördes och
Danssällskapet Menuetten framförde Signora Aurettis dans i sin helhet till
en melodi inköpt från England och spelad av Junekvintetten.
Stadsvandringen på söndagen var uppskattad. Många skratt blev det åt
alla roliga episoder som Uno Bohman berättade om. En del bilder från
balsalen och de dansande ﬁnns under Hänt sen sist på hemsidan.
Ytterligare bilder och text ﬁnns under Hänt sen sist om
1) Danskurs i sena 1700-talsdanser i Danssällskapet Trottos regi. En
mycket givande kurs med mycket fysisk träning och spännande
danser med ﬁn musik med Jörgen Schou – Pedersen från Danmark
samt
2) Maskeradbal i Carlskrona arrangerad av Carlscrona Rediviva 3
november. Många trevliga inslag utöver all dans var kyrkobesök,
fackeltåg, sånger av Bellman, lotteri med ﬁna vinster.
Som Du ser händer det mycket i Forum!
Ha en fortsatt bra höst! Nästa Forum-Nytt beräknas utges i mars 2013, så
till dess önskar vi i Forums styrelse en God Jul och ett Gott Nytt Dans-2013
genom
Ordföranden Lennart
PS
Det kommer ofta inbjudningar etc. på e-post och de går omgående ut till
alla, som angett en e-postadress till Göran. Vill du, som inte angett adress,
ha detta framöver? Skicka då din adress till goran.i.ingemarson@telia.com
DS

