
Forum för historiska danser och musik  Stockholm 2017-06-26 

 

     Forum Nytt nr 49 

Hej alla Forum-medlemmar! 

Linköping var platsen för årets bal och årsmöte. Folkungagillet stod som arrangör och vi höll 
till i Landerydsgården strax utanför centrala Linköping. Sievert Johansson stod med bravur 
för arrangemang och var även dansmästare. Antalet deltagare var 73, varav 24 kom från 
Tidig Dans i Linköping. Den middag som bjöds före balen var fantastisk med rätter 
inspirerade från 1800-talets början.  

Nästa års bal och årsmöte kommer att hållas i Växjö. Datum är ännu ej bestämt, men räkna 
med början av maj 2018 prel den 12-13/5. 

Vid årsmötet blev styrelsen omvald sånär som på nyval av sekreterare, där Ingrid Lidman 
blev vald. Vi tackar Siv Johannesson för hennes insatser i styrelsen. Revisorer och 
valberedning blev också omvalda.  

Aktivitetsplanen framgår av årsmötesprotokollet. Glöm dock inte Nordlek, som äger rum i 
Falun den 10-15 juli 2018. Träning (9-15) med bal (18-24) blir det onsdag 11 juli 2018  med 
reservdag för extra bal (om det blir fullt den 11/7)  den 12/7. För att vara med på balen är 
det krav att man kommer till träningen innan. De danser som kommer att finnas med på 
balen finns på länken http://nordlek2018.se/sv/program/dans där det lite längre ner på 
sidan finns en länk till Nordiska baldanser. Musiker på bal och träning blir den Danske 
Quadrilje Trio, mycket populär!! Beskrivningar och video kommer att finnas senare. Balen 
kommer att äga rum i den vackra salen Lustgården på Grand Hotel i centrala Falun. Hemsida 
är http://nordlek2018.se/sv/hem Det kommer att gå att lösa dagsbiljetter till Nordlek för de 
som inte vill stanna hela veckan. Anmälan kommer att publiceras på hemsidan i början av 
nästa år.  

På Nordlek kommer vi även erbjuda en workshop i Historiska Danser fredag 13/7 14-16 för 
de som är nyfikna på denna typ av danser.  

Det var allt för denna gång! 

                            Sommarhälsningar från er ordförande Lennart 
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