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Hej alla Forum-medlemmar!
Sänder årets sista Forum Nytt på själva Luciadagen. Stockholm har just haft
sitt andra ordentliga snöfall. Det första, i mitten av november, slog alla rekord.
Efter ett dygns ordentligt snöande låg 60 cm snö på min gräsmatta. Vägen
utanför var plogad till en smal sträng med 1 m höga vallar på bägge sidor.
Märkligt nog fungerade pendeltåget in till centrum. Där stod dock det mesta
still. Inga bussar gick och mycket få bilar och fotgängare på gatorna. En rätt
märklig och tyst upplevelse för att vara Stockholms innerstad klädd i vacker
imponerande snöskrud.
Vad har hänt sen sist? Jo, som exempel, där Forummedlemmar var med, gav
Empirsällskapet och Gustafs Skål en Empirbal i Kristinehofs Malmgård på
Söder i Stockholm den 19/8. Folkungagillet anordnade en Renässansbal på
Ekenäs Slott den 10/9 och i Norge bjöd Moulinetten till 15-årsjubileum med bal
på Klaekkens hotell norr om Oslo den 30/9-2/10. Vidare anordnade Forum en
kurs i Göteborg med temat ”Danser från Fredrik Åkerhjelms dansbok” den 2223 okt med Gösta Salomonsson från Skövde som instruktör. Bland de 34
deltagarna var Bengt och Elisabeth Martinsson från Luleå med. De berättade
att de jobbade med danser som skulle kunna ligga till grund för en
Trettondagsbal 2018, som de inbjuder till. Årets bal i Halmstad, närmare
bestämt i Tylösand den 14-15/5, har vi redan berättat om i föregående Forum
Nytt.
Det kan därför vara på sin plats att kungöra 2017 års bal och årsmöte som
äger rum i Linköping den 6-7 maj. Inbjudan och information finns redan på
Forums hemsida. Dansprogram och anmälan blir tillgängligt i januari. BOKA
REDAN NU plats i almanackan! Folkungagillet står som värd på
Landerydsgården. Priset för förberedande danskurser med sopplunch och bal
med middag och levande musik är facila 450:- per person.
Bland övriga aktiviteter där Forummedlemmar är inbjudna är Skövde
Herrskapsdansares 50-årsjubileum som äger rum den 7 oktober 2017. Mer
information om detta kommer senare, men även här: BOKA!
Till mitten av september planeras en kurs baserad på Francaiser och Kadriljer
ur Norska danseböcker samt danser från Christiania-projektet och med Erik
Hestnes som instruktör. Även här kommer mer info senare.

Finns intresse för en ”Workshop i sömnad” med Gert Alenhall? Berit Jarlstedt
undersöker möjligheten att anordna en helgkurs i slutet av oktober. Hör av dig
till henne om du är intresserad!
Slutligen påminner jag om Nordlek 2018 i Falun där en Nordisk Bal kommer att
äga rum en kväll under veckan 10 - 15 juli 2018. På Forums hemsida finns
redan dansprogrammet för balen tillgängligt. Så småningom kommer musik
och videofilmer finnas på en ”dropbox”.
Den vinjettbild som finns på Forums hemsidas första sida har funnits där rätt
länge nu. Är det någon som har en bra bild som vi skulle kunna ersätta den
med? Skicka i så fall till någon i styrelsen!!
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!!
Jul- och nyårshälsningar från er ordförande Lennart

