
Forum för Historiska Danser och Musik 
Inbjudan till danskurs omfattande 

Baron Fredrik Åkerhielms danser, 
nya tolkningar del 2, 

 bearbetade av Gösta Salomonsson 
Nu gör vi ytterligare ett försök med inbjudan till danskurs igen för att dansa igenom det 
senaste materialet som så förtjänstfullt tagits fram av Gösta Salomonsson, Skövde. Detta blir 
ett ypperligt tillfälle för såväl enskilda dansare som för dansgrupper att utöka sin repertoar 
med unikt material. Eftersom kursmaterialet är så väl dokumenterat väljer vi denna gång att 
göra en endagskurs. Varje förening i Forum har fått komplett kursmaterial utsänt. Det är en 
fördel om kursboken tas med till danskursen. Vill du ha eget material finns det att köpa på 
plats 

Datum: lördag 11 mars 2023, kl 09.30-18.00 

Plats: Allégården, Södra Allégatan 4, Göteborg 

Instruktör: Gösta Salomonsson 

Kursavgift: 300 kronor insättes på pg 282768-1 Forum för historiska Danser och Musik 
senast 24 februari. 

Anmälan: Senast 11 februari till Göran Ingemarson, Majtorpsgatan 34,  
42256 Hisings Backa, tel  031-581116, mob 0706517034,  
e-mail:  goran.i.ingemarson@telia.com 

Reseplan: Åker du med bil finns ett P-hus vägg-i-vägg med Allégården. Åker du tåg eller 
buss och landar på Göteborgs centralstation tar man lämpligast spårvagn (flera 
att välja på) mot Järntorget, där man kliver av och går c:a 10 min till Södra 
Allégatan 4. 

 Vi har ingen möjlighet att få lunch serverad i kurslokalen så vi föreslår att vi äter 
på egen hand på någon närbelägen restaurang i den pittoreska stadsdelen 
Haga, exempelvis Sjöbaren på Haga Nygata 25 där man kan avnjuta havets 
alla läckerheter för en rimlig kostnad. Sjöbaren ligger på promenadavstånd från 
kurslokalen. 

  För kursens genomförande krävs minst 16 deltagare och att Covidläget eller 
andra smittsamma farsoter inte lägger några hinder i vägen. 

Boende: Närmaste hotell o vandrarhem 

 Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26 

 Linnéplatsens hotell och vandrarhem, Linnéplatsen 8 

 Välkomna! önskar Styrelsen och Arbetsgruppen/BJ 

 Detta är en kurs i samverkan med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
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