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NYHETSBREV nr.1 /2020 

 

• World Puppet Day  
• Figurfestspillene i Tønsberg 
• PuppeTry Erasmus Mundus søker nye studenter 
• Norsk Skuespillerforbund inviterer til Åpent hus 
• Kontigent for 2020 

 

 

 

World Puppet Day  
UNIMA invites its members from around the world to perform live or recorded the composition of the World 
Day of Peace with adults, children, singers and amateurs, puppeteers, alone or in a group, bringing it to life with 
a puppet, an object, craft paper, clay, in shadow, with images (drawing, collage...), etc. The score mixes 
English, Spanish, French and Basque. For those who want to sing it, we’ll facilitate the pronunciation. Don’t be 
afraid, it’s easy! UNIMA invites you to sing “PEACE” to celebrate it in as many places of the world as possible! 
 
Submitted videos will be used in a montage projected on events created to celebrate World Puppetry Day, and 
the websites of UNIMA and National Centres. 
  
Deadline to send the videos : February 23th. Tecnical indications below. 

 

Technical requirement to make the video: 

• Maximum duration of all selected extracts: 30 seconds 
• The video must be in horizontal format (landscape) 
• Save the video in a current format with a resolution of 720p 
• Provide the best extract separately (no editing) 
• Submit your files no later than February 23, 2020 

o via a file transfer service (wetransfer, yousendit …) to web@unima.org with copy 
to contact@unima.org 

• State clearly: 
o The name of the city and the country 
o Your name and your email address 

 

Together, let’s create the movement of PEACE! 
 

 



 post@unima.no                                                                                                               www.unima.no   
 

 
Nå er Figurfestspillene i Tønsberg rett rundt hjørnet! 
Tønsberg fylles med figurer allerede fra 21.januar. 
 
Programmet har vokst seg stort, bredt og spennende - og vi er enormt stolte av at det! Vi håper at så 
mange som mulig av UNIMAs medlemmer vil komme til Tønsberg sammen med oss. Legger ved hele 
programbladet til deg også - det er litt stort for å sende ut på mail, tror jeg. Hele programbladet kan 
lastes ned i PDF fra www.figurfesspillene.no".  
(Husk at du får rabatt om du er medlem, så det er lurt å betale kontigenten!) 
 
 
Et av våre viktigste mål er at folk skal møte hverandre, ha det hyggelig sammen og inspireres 
av hverandre, og vi skal gjøre vårt ytterste for å legge til rette for nettopp det. Festivalens 
maskineri er skapt nesten utelukkende med dugnad og frivillige krefter, og vi merker at 
mange har et sterkt hjerte og engasjement for prosjektet! 
 
VERKSTED på Figurfestspillene 
Design- & Making - verkstedet har nå kun 2 ledige 
plasser: https://ticketco.events/admin/events/entities/81973/edit  
På Gigantverkstedet har vi åpnet for å kunne melde seg på til kun siste dag (torsdag 23.01), og 
det er fremdeles mulig å melde seg på til hele 
verkstedet: https://unima.ticketco.events/no/nb/e/verksted_giants  
 
FIGURKRO på Figurfestspillene 
Fredag og lørdag kveld åpner vi baren på Papirhuset og inviterer til felles hygge med figur-innslag! I 
tillegg til noen allerede avtalte innslag arrangerer vi PUPPET SLAM! 
Puppet slam er figurteater i kortformat for voksne. Det kan være en scene fra en forestilling 
eller en frittstående scene, et musikalsk dukkenummer, dansende skygger, et 
figureksperiment, hva som helst. Maks lengde på scenen er 7 minutter og maks riggetid er 5 
minutter. På Papirhuset rigger vi til en liten scene og sørger for muligheten for å spille av 
musikk via minijack. Figurspiller Ragni Halle har gjort det til et varemerke å arrangere 
Puppet Slams.   
Dersom du/dere har lyst til bidra med et innslag, send mail til ragni.halle@hotmail.com  

SHARE&CARE og PARADE på Figurfestspillene 
Har du en figur du er stolt av? Vi oppfordrer til å ta med figurer til Tønsberg og vise frem for 
hverandre. 
 

Vi ønsker å vise både kultureliten og folk i gata (bokstavelig talt) at figurteater er mangfoldig. 
At figurer kan være både figurative, abstrakte og konkrete, både små og store, både deler og 
helhet. Vi legger opp til en parade lørdag 25. januar klokken 13:30 gjennom Tønsberg fra - 
Biblioteket til Spiret (der vi har en stor utstilling med figurer av Karel Hlavaty). Ca 25 
minutter i paradetempo. 
Leder for paraden er Anja Bomann. Hun håper at mange av de deltakende kunstnere tar med 
seg figurer og blir med i paraden.  
Send en SMS til Anja på tlf 988 46 142 om du ønsker å delta!  
  

 



 post@unima.no                                                                                                               www.unima.no   
 

 

PuppeTry Erasmus Mundus søker nye studenter 
We would like to inform you about launching of a new master programme PuppeTry Erasmus Mundus, 
delivered by four Central European theatre academies and funded by Erasmus+. The PuppeTry focuses on 
different artistic and teaching methods of the participating academies. The programme supports students to find 
their own artistic approach and become versatile artist with international experience. 

Programme is taught at four Central European theatre academies: University of Theatre and Film Arts Budapest 
– Hungary, Academy of Performing Arts in Bratislava – Slovakia, Academy of Performing Arts in Prague – 
Czech Republic, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw Puppet Theatre 
Art Department, Branch Campus in Bialystok – Poland. 

The online application is open till January 31th, 2020. Entrance exams will take place in February 2020, 
interviews with selected applicants will be held via teleconference. Applicants admitted for the programme will 
be awarded with scholarship of 35 – 47 000 EUR. 

I would like to kindly ask you for your help in spreading this information to possible applicants from your area / 
country / region. 

For more information and online application please visit: 

Or please share FB: https://www.facebook.com/mapuppetry 

 

Norsk Skuespillerforbund inviterer til Åpent hus 
 
Fredag 7. februar inviterer vi – sammen med Skuespiller- og danseralliansen, Norske 
Dansekunstnere og Norsk Skuespillersenter – til Åpent hus i Welhavens gate 1. Denne dagen 
kan alle som vil komme innom oss mellom kl. 14.00 og 18.00. Alle organisasjonene er til 
stede for en hyggelig prat, vi byr på lett servering og faglig input om aktuelle temaer. 
 
Arrangementet på Facebook 

Les mer om Åpent hus 

  

Kontigent for 2020 
Årets medlemsavgift for UNIMA sendes ut i løpet av de nærmeste dagene. Husk å betal innen fristen! 

 

	

Kalender  
21.-26.januar Figurfestspillene i Tønsberg  
7.februar Åpent hus hos Norsk Skuespillerforbund 
21.mars World Puppet Day  
14.-19.april XXIII UNIMA Congress @ Bali, Indonesia  

	 
 

 

 


