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Hej alla Forum-medlemmar!

Så kom sommaren till slut! 

Vi har haft bal och årsmöte i Stockholm, som visade sig från sin 
bästa sida dessa maj-dagar med bl a blommande körsbärsträd i 
Kungsträdgården och fint soligt väder. Danssällskapet Amaryllis 
stod för arrangemanget och balen ägde rum i Quality Hotel, 
Nacka, som ställde upp med en utmärkt balsal, en god middag 
samt rum för alla tillresande Forum-medlemmar som valde 
denna typ av inkvartering. Våra duktiga musiker Jeanette 
Eriksson, fiol och Marcus Mohlin, cembalo spelade under kvällen 
med bravur och dansgolvet var fullt för det mesta. Som 
sidobegivenheter erbjöds besök på Hallwyllska palatset före 
balen och visning av den lilla herrgården Svindersvik alldeles 
nedanför hotellet efter årsmötet. 

Jag vill påminna om menuettkursen i Göteborg, Aschebergska 
Eken den 20-22 september 2013. Forum är inbjudna av NFF, 
Nordisk Folkdans Forskning, som står för arrangemanget. 
Inbjudan och program finns på hemsidan. Platser finns kvar för 
den som är intresserad.

Ytterligare en kurs som ges under hösten är tredje omgången 
av den populära sykursen med Gert Alenhall som instruktör. 
Kursen äger rum den 9-10 november 2013 även denna på 
Aschebergska Eken i Göteborg. Inbjudan kommer att finnas på 
hemsidan. Även här finns det platser kvar för den intresserade. 

Kurser som ges under våren 2014 och senare framgår av 
aktivitetsplanen som bifogades kallelsen till årsmötet. Den 
empirebal (alt benämning Jane Austinbal) som omnämns i 
protokollet (bifogas) är inte beslutad till tid och plats ännu. Den 
planeras till sommaren 2014, men vi återkommer om denna bal 
när vi vet mer i ett senare Forum Nytt.



Klart är emellertid att nästa års bal och årsmöte äger rum i 
Skövde den 17 maj 2014. Inbjudan kommer i höst. Vik denna 
dag (och den 18/5 för årsmötet) redan nu!

Det är också dags att börja tänka på Nordlek, som år 2015  på 
sommaren kommer att äga rum i Viborg, Danmark. Vi har ännu 
inte någon information om exakt tid, danser m.m.

Materialet till projektet ”Hur dansar vi egentligen” är nu klart 
och kan beställas från Forums kassör Göran Ingemarson. 
Paketet kostar SEK 250 och omfattar en DVD med danser, en 
CD med musiken samt ett häfte med textbeskrivningar av 
danserna. 

Slutligen en liten anekdot i samband med balen i Stockholm. 
Den sista dansen i balen var en Schubertvals i vilken samtliga 
damer fick en ros av sin kavaljer. Många av dem som tog hem 
denna ros har låtit berätta att efter att den sattes i en vas har 
den torkat men behållit sin form och färg och står fortfarande i 
torkad form i all sin prydnad. Kanske uppfattade rosen denna 
dans som en blommornas vals.

Bifogat detta Forum Nytt nr 38 finns protokollet från årsmötet, 
revisorernas berättelse samt närvarolistan vid årsmötet.

En riktigt varm och skön sommar tillönskas er alla i Forum av er 
ordförande Lennart.


