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NYHETSBREV nr. 3/2020 

 

18.august 2020 

 
 
 
Kjære medlemmer i UNIMA Norge, 
 
 
 
UNIMA Norge har de siste årene forholde seg til stramme driftsrammer. Samtidig skal UNIMA Norge ta vare på 
foreningens formål, tilbud og arenaer. I 2017 ble UNIMA tatt av statsbudsjettet, og bevilgningsansvar for 
driftstilskudd ble overført Kulturfondet i Norsk Kulturråd. UNIMA Norge har de siste årene søkt prosjektmidler. Det 
har ført til nye arenaer for fagutveksling og festival. 
 
Daglig leder var ansatt ut mai 2020. Styre forsetter driften uten daglig leder på grunn av at det ikke finnes midler 
til dette. Foreningen beholder kontoret på Torshov i Oslo. Før og etter at koronaen inntraff har UNIMA Norge i 
2020 gjennomført en teaterfestival i januar og et årsmøte i august. UNIMA Norge forsetter med å fremme 
figurteater og å finne en ny vei i trange tider.  
 
UNIMA Norge sitt fagblad «Ånd i Hanske" fikk prosjektmidler av Kulturrådet for 3 år. Denne støtten alene kan 
ikke opprettholde dagens format og form. Det vil bli søkt flere støtteordninger, og sett på muligheten for fornyelse 
av format og form.  
 
I 2020 bød UNIMA Norge på en ny festival for å fremme norsk figurteater i Norge: Figurfestspillene i 
Tønsberg. Tre dager fra 24.-26.januar. 7 økonomiske støttespiller. Fylt med forestillinger, konferanse, parade, 
verksted, sosiale møteplasser og utstilling. 
 
OsloPuppetSlam er improvisasjonsteater med figur. Det ble etablert i 2019 gjennom UNIMA Norge på 
improvisasjonsteatret Det Andre Teater i Oslo.  
 
Vi forsetter å informere i nyhetsbrev, på facebook, instagram og nettsiden til UNIMA Norge.  
 
2020 er ikke et godt år for noen i teaterbransjen. Det er smertefullt å se at koronasituasjonen brutalt forandret 
tilgang til arenaer og oppdrag for figurteaterkunstnere i inn- og utland. Vi alle har vært gjennom et halvt år med 
vakuum og venting. I det minste gir det rom til å skape, tid til ettertanke, og en pause til å se nye perspektiv.  
 
Mvh 
 
Styreleder UNIMA Norge 
Tone Runsjø 
90 66 66 80 
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Kalender  

Noen aktuelle søknadsfrister 
 

Kulturrådet: 

Fri scenekunst 2. september 

Forprosjekt scenekunst 2. september 

Arbeidsstipend frist / Diversestipend frist 16. oktober 

Stipend for seniorkunstnere / Stipend for etablerte kunstnere 16.oktober 

Formidling av gjestespill frist 2. september og 2. desember 

 

Skuespillerforbundet:  

Fond for frilansere NSF frist 1. september 

 

Danse- og teatersentrum: 

Oslo kommune krisepakke for kulturaktører frist 1.september 

 

Kulturtanken: 

Innsending av programforslag til den kulturelle skolesekken frist 1.oktober 

 

Kulturrom: 

Støtte til teknisk utstyr, akustikk og lokaler 1. september 

 

Fond for utøvende kunstnere FFUK: 

5 søknadsfrister: siste 4.november 

 

Marked for scenekunst i Sandefjord 7.-10.april 2021: 

Innmelding for 2021 åpner august 2020 

 

Fritt Ord:  

De gir til dramatikk og teater Frist 11. september og 6.nov 

 

Figurteatret i Nordland:  

Tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor samproduksjon, forprosjekt og sommerresidens. 

Søknadsfrist er hvert år 15. mars og 15. september. MERK: Vi planlegger ett til to år inn i fremtiden.  
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Noen aktuelle workshops: 
 

Norsk skuespillersenter har blant annet:  

 

Webinar: «Hvordan drifte ditt eget foretak?" 20.-21.augst 

 

Streaming fra Østfold Internasjonale Teater «Søknadskafè for kunstnere!" 21. august 

 

Masterklasse med figurteaterkunstner Judith Hope, Fossekleiva Kultursenter (Bergen) 4.- 9.oktober 

 

 

 

MELD GJERNE INN FORESTLLING  I FIGURTEATER PÅ FACEBOOK; SKRIV I 
MELDINGSBOKSEN TIL UNIMA NORGE. VI DELER. 

DE GIR EN ENKEL OVERSIKT OVER HVA SOM SKJER. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


