Forum för Historiska Danser och Musik

Stockholm 2017-11-21

Forum Nytt nr 50
Hej alla Forum-medlemmar!
I Göteborg gavs under helgen den 21-22 oktober en kurs i norska fransäser under ledning av
Erik och Gerd Hestnes. Kursen besöktes av 25 personer och man dansade bl a Molinasky,
Menuettpolonäsen, Caledonian kadrilj m.m. Det material som användes vid kursen kan
beställas genom erik@trollfaret.no
Nästa års bal och årsmöte kommer att arrangeras av danssällskapet Trotto. Datum är nu
bestämt till 19-20 maj och vi kommer hålla till på Teleborg, några kilometer utanför Växjö.
Mer information finns på Forums hemsida. Dansprogram kommer senare.
Sällskapet Gustafs Skål i Stockholm fyller 25 år under år 2018. Ett antal evenemang kommer
att anordnas, bl a inbjuds Forums medlemmar till en Danskurs ”Samling af Svenska Turer till
utvalda Dansar”. Kursen äger rum lördagen den 24 februari 2018 klockan 8.45 – 16.00 på
Kristinehovs Malmgård, Södermalm i Stockholm. Dansmästare Anna Löfgren samt
kapellmästare Wilhelm Dahllöf kommer, med utgångspunkt i en ny dansbok med samma
namn som kursen, gå igenom kadriljer, långdanser, menuetter och övriga danser. Efteråt
erbjuds Wärdshus i flygeln med mat och underhållning. Kostnad för kurs och kvällens
samkväm är 750:- per person vilket betalas till SGS, plusgiro 6481146-6 senast 10/2 2018.
Mer information finns på Forums hemsida. Föranmälan till anders@kristinehovsmalmgard.se
Beträffande Nordlek och den Historiska Balen pågår förberedelserna för fullt. På Nordleks
hemsida http://nordlek2018.se/sv/hem finns nu hela stämmoprogrammet med dans, musik,
utflykter m.m. Dessutom hittar man under länken ”Dans, Vi-kan” alla danser med musik,
video och dansbeskrivningar som kommer vara med på balen. Det kommer att gå att lösa
dagsbiljetter till Nordlek för de som inte vill stanna hela veckan. Anmälan kommer att
publiceras i början av 2018. VIKTIG INFORMATION: Nordlek äger rum 10-15 juli 2018 i Falun.
Balen blir onsdag den 11/7 med träning 9-15 på Lugnets idrottsanläggning och bal 18-24 i
vackra salen Lustgården på First Hotel Grand i Falu Centrum. Om intresset för balen blir stort
anordnas ännu en bal på torsdag den 12/7, men ingen träning den dagen. Det är dock viktigt
att alla som ska vara med på balen har tränat på de danser som ingår i dansprogrammet i
förväg. På begäran av Lilja-Petra Ásgeirsdottír (Forums kontakt med Nordleks styrelse)
kommer eventuellt en kurs i Nordleks baldanser anordnas i Rättvik i slutet av april. Mer
information kommer.
En workshop om huvudbonader kommer att erbjudas i Göteborgstrakten under vecka 32. Vi
vill gärna få en intresseanmälan från er senast vid Forums årsmöte. Anmälan sänds till Berit
Jarlstedt telefon 031-284339 eller berit@jarlstedt.com Kursavgiften blir preliminärt 1000 –
1500 kronor.
Påminner om årsavgiften till Forum! Till er som inte betalt bifogas faktura.
Det var allt för denna gång!
Jul- och Nyårshälsningar från er ordförande Lennart

