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Hej alla Forum-medlemmar!

Forums Bal och Årsmöte för 2019 äger rum den 18-19 maj i Råda 
Församlingshem utanför Göteborg. Inbjudan, dansprogram och anmälan 
till balen har redan gått ut och finns tillgängligt på Forums hemsida. 
Anmälan senast 15/4. Det finns fortfarande platser kvar. 
Årsmöteshandlingar bifogas.

Den sedan några år nedlagda Oscarsbalen tas upp igen med Sollentuna 
Folkdansgille (SFG) och Amaryllis Danssällskap som värdar. Den äger rum 
den 16/11 2019 i Rotebro Folkets Hus i Sollentuna. Inbjudan m.m. kommer 
inom kort på Forums hemsida. Vi dansar till Sigtuna Mässingssextett och 
spelmän från SFG.

Den menuettkurs med John Wickman som instruktör kommer eventuellt att
äga rum någon gång under hösten 2019. Information ges under årsmötet.

Gösta Salomonsson, som numera ingår i Forums arbetsgrupp, fortsätter 
med arbetet om Åkerhielmsdanser. En ansökan om finansiering av 
dansbeskrivningar, noter, CD-musik och DVD med dansuppvisningar har 
lämnats in till Riksantikvarieämbetet.

Ett nytt försök med sömnadskurs planeras till hösten 2019 i 
Göteborgstrakten.

Redan nu arbetas det inför Nordlek 2021 i Tammerfors. Forums styrelse 
har valt ut de danser som Sverige står för på den Historiska Balen. Dessa 
är: Carolinas kadrilj, La Reine de Svede, Grevinnan Brahe, Signora Aurettis 
dans samt ev Schubertvals.  

En nyutkommen bok ”Samvaersdanser i Christiania på 1800-talet” finns 
att läsa om på www.kultivator.no och kan beställas från torunrii@online.no

Anna Löfgren tillhörande Gustafs Skål har sammanställt ett antal danser 
från Empiretiden i boken ”Samling av Svenska Turer”. Mer information 
finns på www.dahllöf.se/Dansbok

På Tjolöholms slott kommer under sommaren en Libertyutställning visas 
upp.

En Facebook-grupp har startats av Ewa Norén-Fors tillhörande Amaryllis 
Danssällskap. Den är ett komplement till Forums hemsida för den som 
själv vill lägga in bilder, tips om utställningar m.m. och kan sökas under 
namnet ”Forum för historisk dans” på Facebook. Gruppen är sluten och 
man måste anmäla sig.
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Ett antal medlemsavgifter till Forum för 2018 saknas fortfarande. Vänligen 
se till att dessa betalas så snart som möjligt till pg 282768-1. Bifogar 
faktura för 2019.

Vårhälsningar från er ordförande Lennart


