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Hej alla Forum-medlemmar!
Så har vi haft Empirebal i Linköping med Folkungagillet som arrangör.
Organisatörer var Sievert Johansson och Carina Lindström, eloge till dem och
övriga i Gillet som ordnat till en så trevlig fest. Antalet deltagare var ca 80,
merparten ungdomar, uppklädda i tidstypiska festkläder. Balen ägde rum i
Landerydgården och till danserna spelades levande musik. Från Danshögskolan
kom Birgitta Möller-Nilsson och instruerade ett antal danser från Empiretiden, och
som sedan dansades på balen. Ett stort tack till Folkungagillet för detta
arrangemang!
Tillsammans med detta Forum-Nytt följer ett antal inbjudningar. Först i raden är
en kurs i Skånska Kadriljer, som ges i Helsingborg den 14-15 mars 2015. Sedan
följer nästa års bal och årsmöte i Lidköping den 9-10 maj.
NORDLEK har sin sammankomst i Viborg, Danmark den 13-19 juli med
programpunkten Historisk bal den 16/7. Träning till Finland, Island, Danmarks
danser äger rum 15/7 kl 10-15.30 och danserna från Norge och Sverige gås
igenom den 16/7 kl 10-14.30. På Forums inloggningssida finns länken till en
DropBox, där samtliga danser finns med 1) instruktion, 2) noter, 3) musik, och 4)
videoupptagningar. Tanken är att alla föreningar som är intresserade att vara
med ska kunna träna danserna utifrån detta material. Det kan vara ide att titta
på logi i Viborg redan nu. Se vidare på http://www.nordlek2015.dk/
Ytterligare en kurs i Europeiska Baldanser från perioden 1800-1900, den sjätte i
ordningen, vid Internationella Dans och Sommar Skolan Snoghöj, Danmark äger
rum den 2-8 augusti.
Mer information om alla dessa arrangemang finns på Forums hemsida.
Som om det inte vore nog med detta, så finns inbjudningar från Danmark och
Norge, t ex Nytårsbal i Gladsaxe den 17/1 samt ett antal baler i Norge även dessa
via Forums hemsida.
Årets bal gick ju av stapeln i Skövde med Gösta Salomonsson som ansvarig
arrangör. Han har nu ordnat så att Bal + Dräktparad finns på DVD. Bal-DVDn
kostar 150:- + frakt och Dräkt-DVDn 100:- + frakt. Det går dessutom att se del av
balen på Skövde lokal-TV via nätadressen www.oppnakanalenskovde.se
Som Du ser är det mycket på gång i Forum. Om Du har lokala aktiviteter som Du
vill annonsera ut på Forums hemsida är Du välkommen att skicka ett e-mail om
detta till lennart.edsberg@gmail.com ,så lägger jag upp informationen.
Avslutningsvis kan jag meddela att en av våra medlemsföreningar i Forum,
Sollentuna Folkdansgille, har firat sitt 50-årsjubileum förra helgen på Star Hotel i
Sollentuna. Med många tal, god middag, dans, uppträdande och uppvisning av
vänort från Norge firades jubilaren till sent in på natten.
Hösthälsningar från er ordförande Lennart

