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     Forum Nytt nr 43
Hej alla Forum-medlemmar!

Varma soliga hälsningar från Stockholm. Äppelträd och syren blommar och
det börjar kännas sommar. En trevlig vårbal har vi i Forum som var med i 
Lidköping avnjutit. Herrskapsdansarna stod som arrangörer  och för 
musiken stod Billingekvintetten. Ungefär 90 medlemmar, varav 6 från 
Norge, åt middag i Stadshotellets matsal och fortsatte sedan med dansen i
samma lokal. Dagen efter hade vi som vanligt årsmöte. Till möteslokalen 
Fajansen i gamla Rörstrandsområdet kom 39 medlemmar. Förutom de 
vanliga punkterna på dagordningen, bl a de där styrelse och revisorer 
valdes om, hade vi en engagerande diskussion om varför så få svenskar 
kommer till Nordleks historiska bal i Viborg denna sommar. Så var det 
även på förra Nordleksbalen i Steinkjaer. Stora grupper norrmän och 
danskar kommer, färre men ändå många kommer från Finland och Island, 
men från Sverige kommer i år endast en handfull medlemmar från Forum. 
Faktiskt är det så att totala antalet intresserade blivit så stort att balen 
dubblerats och ges två kvällar, både 16/7 och 17/7. Erik Hestnes berättade
att några norska par anmält sig till bägge balerna! Vi diskuterade varför 
intresset från Sverige var så lågt, men kom inte fram till någon bra 
förklaring. En del menar att deltagaravgiften till Nordlek har blivit hög 
(DKK 1060 i år), men enligt Nordleks inbjudan kan man även betala DKK 
250 för varje dag man deltar. Till det kommer balavgiften på DKK 600. 
Dansbeskrivningar, musik och video finns tillgängligt på Forums hemsida. I
skrivande stund finns det 32 lediga platser till balen att anmäla sig till. Så 
om Du får nya tankar går det fortfarande bra att anmäla sig via Nordleks 
hemsida 

På årsmötet presenterades även aktivitetsplanen för 2015-2016. De olika 
programpunkterna finns på Forums hemsida, men anges även här. Efter 
diskussion på mötet beslöts att vi i fortsättningen bjuder in även andra 
dansintresserade till våra kurser för att vi inte ska behöva ställa in ett 
arrangemang på grund av  för få deltagare. 

17/10 2015: Extra bal på Svaneholms slott med anledning av 
Danssällskapet Menuettens 20-årsjubileum.

7/11 2015: Alla Tiders Bal i Linköping. Mer info kommer på hemsidan.



12-13/3 2016: Nya Fransäsen, Selinder. Kurs med samkväm i Växjö med 
Göran Andersson som instruktör.

14-15/5 2016: Bal och årsmöte i Tylebäck, utanför Halmstad. Arrangörer 
Herrskapsdansarna i Halland.

22-23/10 2016: Danskurs baserad på Fredrik Åkerhielms dansbok 1785 
med Gösta Salomonsson som instruktör. Förlagd till Aschebergska Eken 
Göteborg

Kom även ihåg sommarkursen i Snoghöj den 2-8 augusti i år.  Den finns 
annonserad på hemsidan! Se även   www.snoghoj.dk

Vet Du om fler arrangemang som kan vara av intresse för oss i Forum? 
Skicka i så fall ett e-mail till mig så ser jag till att det kommer in på 
hemsidan.

Påminner slutligen om årsavgiften för 2016: SEK 100 föreningsavgift och 
SEK 50 i enskild avgift.

Ha en bra sommar!   

Lennart Edsberg, ordförande i Forum


