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Forum Nytt nr 46
Hej alla Forum-medlemmar!
Årets bal ägde rum i Halmstad, närmare bestämt i Tylösand där deltagarna
bodde, träffades och dansade på hotell Tylöbäck. Antalet anmälda var ca
90 personer, varav 8 från Norge. Musiken framfördes av Billingekvintetten,
som vid det här laget har spelat flera gånger vid Forumbaler. Middagen
utgjordes av lokala specialiteter med bl a ost från Wapnö och fisk från
Kattegatt. För många danser togs da capo så att alla fick möjlighet att
vara med och dansa. De norska deltagarna framförde under balen en
uppvisningsdans under namnet Kristianiakadriljen, vilket var mycket
uppskattat.
Vid årsmötet blev styrelsen omvald, liksom revisorer och valberedning.
Berit Jarlstedt gick igenom aktivitetsplanen. Hon meddelade att nästa års
bal och årsmöte äger rum i Linköping, där Folkungagillet åtagit sig att
ordna balen någon gång i början av maj. Folkungagillet planerar även en
renässansbal på Ekenäs slott den 10/9. I Göteborg ges en danskurs
baserad på Fredrik Åkerhielms dansbok från 1785 med Gösta Salomonson
som instruktör.
En annan aktivitet av intresse för historiska dansare är en utställning på
Svaneholm om kläder från 1880-talet uppsydda av Augusta Lundin. John
Wickman informerade om utställningen som pågår 1/5 till 25/9 och går
under namnet ”Skräddat av kungliga hovleverantörer”.
Alla kommande aktiviteter kommer att publiceras på Forums hemsida och
jag påminner för säkerhets skull om web-adressen:
www.forum-historiskdans.se
Bland länkarna på denna hemsida finns en länk med info till medlemmar.
Denna sida är skyddad och kräver kodord för att komma in. Detta kodord
är hemligt och skall ej spridas till personer utanför Forums medlemskrets.
Om någon saknar detta kodord, kontakta någon i styrelsen. E-mailadresser
till styrelsen och arbetsgruppen finns under länken kontaktinformation på
hemsidan.
Under årsmötet framfördes ett förslag om en kalender för medlemmar
tillgänglig via hemsidan. Avsikten med denna facilitet är att aktiviteter
som föreningar/medlemmar planerar ska kunna läggas in i kalendern.
Detta för att undvika krockar mellan sådana begivenheter som senare ska
läggas upp på Forums hemsida. En länk finns redan införd på hemsidan.
För att komma till kalendern krävs ett lösenord. Detta lösenord finns på
länken info för medlemmar. Genom att peka och klicka på datumet öppnas
ett fönster där man kan skriva in önskad text. Pröva gärna!!
Som vanligt påminner jag om att betala årsavgiften för medlemskap i
Forum, SEK 100 för föreningar och SEK 50 för individuellt medlemskap.
Postgironumret är 28 27 68 -1, Forum för Historiska Danser och Musik.
Sommarhälsningar från er ordförande Lennart

