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Hej alla Forum-medlemmar!

Sommaren och hösten har passerat och vi har en vinter som sakta smyger
sig på. Närmast har vi jul och nyår att se fram emot och till våren väntar 
nya inspirerande aktiviteter i Forums kalender.

Till detta Forum Nytt följer flera bilagor: 1) Fransäs med nya turer i 
Göteborg, 2) Bal och årsmöte i Skövde, 3) Rapport från sömnadskurs nov 
2013, 4) Danser till Nordlek 2015 i Viborg, Danmark, 5) Inbjudan till 
Gladsaxe, Danmark, 6) Norska aktiviteter (Primstaven) ett år framåt samt 
7) Enkät angående repetition av danser inför Nordlek. - Bilagorna 1), 2), 5) 
och 6) återfinns även på Forums hemsida och 5) och 6) har tidigare gått ut
som e-post. Där finns också dansbeskrivningar till några av Skövdebalens 
danser.  Observera att inloggningsförfarandet till Forums skyddade del av 
hemsidan har förenklats. Du behöver bara klicka på länken ”Inloggning för 
medlemmar”, så efterfrågas kodordet och Du är framme.

Som Du märker är det en hel del att läsa igenom och ta del av. Svar på 
enkäten skickas senast den 9/2 2014 till Stig och Eleonor, stig-
eleonor@telia.com

Fler aktiviteter planeras inför nästa år, bl. a. en kurs i Empiredanser 
(danser av ”Jane Austin-typ”) september 2014. En förfrågan har utgått till 
Linköping att stå för detta arrangemang. Mer information kommer. 
Eventuellt kan denna kurs utmynna i en kostymbal senare. Begreppet 
kostymbal myntades av Gustaf III och innebär att man kan vara klädd i 
dräkt från medeltiden fram till nutid. Kostymbal ska alltså inte tolkas som 
maskeradbal.

Jag påminner om att materialet till projektet ”Hur dansar vi egentligen” 
kan beställas från Forums kassör Göran Ingemarson. Paketet kostar SEK 
250 och omfattar en DVD med danser, en CD med musiken samt ett häfte 
med textbeskrivningar av danserna. 

En God Jul och ett Gott Nytt dansår tillönskas er alla i Forum av er 
ordförande Lennart
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