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Hej alla Forum-medlemmar! 

År 1641 skrev Lars Wivallius en dikt med rubriken ”Klagevisa över denna 
torra och kalla vår”. I år är man beredd att instämma i denna klagan, men 
det har varit värre: år 1789 var marsmedeltemperaturen minus 8.8 grader 
medan årets mars ligger på cirka minus 2.8 grader.

Nåväl, värmen kommer säkert snart och ett säkert vårtecken är ju Forums 
årsmötesbal, som i år äger rum den 10-12 maj i Stockholm. Tillsammans 
med detta ForumNytt bifogas årsmöteshandlingarna. Dessutom medföljer 
en utvärdering av den sömnadskurs i historiska kläder som gavs med stor 
framgång i Göteborg i mars i år. Ytterligare sådana kurser planeras till 
hösten, en fördjupningskurs i Göteborg i oktober och en nybörjarkurs i 
Stockholm. 

Andra kurser och dansevenemang i Forums regi är redan planlagda det 
närmaste året:

• Menuetten i Norden, 20-22/9 2013 på Aschebergska Eken i 
Göteborg. Detta är en inbjudan från Nff, Nordisk folkdans forskning. 
Information finns på Forums hemsida.

• Fransäs enligt Selinder med nya turer, 28-30/3 2014 på 
Aschebergska Eken med Göran Andersson som instruktör

• Årsmötesbal i Skövde, maj 2014

• Empiredans, september 2014 med Anna-Karin Ståhle som instruktör

 Av Nordiska arrangemang förmärks just nu:

• Sommerbal i Fredfoss, Norge, 8/6 2013, Kvadriljetten Stildansgruppe

• Snoghöj Danmark, 5. Internationale Danse-sommerskole, Europeiska 
baldanser från perioden 1800-1900, 4/8 – 10/8 2013.

• Gavelstad Norge, 13-15/9 2013

Material från kursen ”Hur dansar vi egentligen” kommer inom kort och kan 
då beställas för en kostnad av SEK 250. Materialet omfattar beskrivningar, 
historik, DVD och CD.



Med detta Forum Nytt följer ett antal bilagor: 1) Kallelse till årsmötet 2) 
Årsberättelse för året 2012-2013, 3) Forums ekonomi för verksamhetsåret, 
4) Verksamhetsplanering för året 2013-2014,         5) Valberedningens 
förslag, 6) Utvärdering av sömnadskurs mars 2013.

Glöm inte att betala årsavgiften för medlemskap i Forum, SEK 100 för 
föreningar, SEK 50 för individuellt medlemskap enligt bifogad faktura. 
Postgironumret är 28 27 68-1, Forum för Historisk Dans och Musik 

                                                  Vårhälsningar från ordföranden

                                                                                Lennart


