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NYHETSBREV nr.1 /2021 

 

World Puppet Day   

  
Verdens dukkedag kommer hver 21. mars.  
 
Ideen kom fra dukketeaterartisten Javad Zolfaghari fra Iran. 
I 2000 på XVIII Congress of Union Internationale de la 
Marionnette i Magdeburg kom han med forslaget til 
diskusjon. 
 

Våren 2021 i UNIMA Norge 
 
 
- Medlemsavgift blir send ut i løpet av februar. 

- Vi prøver å sende ut nyhetsbrev jevnlig.  

- Årsmøte onsdag 28.april. Innkalling kommer senereJ 

- Styret jobber videre med digital «Ånd i Hanske» 2021 

- Planlegger 2 medlemsmøter i våres, eventuelt om 
pedagogisk arbeid i Norge, og internasjonalt arbeid. 

 

Stamsund internasjonale scenekunstfestival  25.-29.mai 

Stamsund Teaterfestival er en samtidsorientert internasjonal scenekunstfestival som 
presenterer både egne og andres produksjoner. 

Rammen om festivalen er Stamsund, et lite fiskevær som ligger nord for polarsirkelen, i 
Vestvågøy kommune i Lofoten. I det lille fiskeværet med 1100 innbyggere arrangeres 
Stamsund Teaterfestival i 2021 for 20. gang. 
 
 
GoFigur i første uke i juni 2021 
 
GoFigur – Internasjonal figurteaterfestival er den eneste norske festivalen som vier hele 
sitt program til den visuelle teaterformen figurteater/dukketeater. 
Neste festival går av stabelen uke 22. (1.-6.juni) på Trikkestallen, Oslo Nye Teater samt 
Det Andre Teatret, på Torshov i Oslo. 
 
 
Markede for scenekunst 7.-10.april 
 

Together, we create the MOVEMENT
World Puppetry Day

21-03-2021
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MFS er en nasjonal visningsarena for presentasjon, kjøp og salg av 16-18 profesjonell 
scenekunst for barn og ungdom. I tillegg til fagsamtaler og nettverksmøter. 
Tatt ut av Norsk Kulturråd nettside: 
 

«Noen av rundens største bevilgninger gikk til kunstnere som skal arbeide med figurteater. Med utgangspunkt i Kafkas 

«Jegeren Gracchus» skal Grusomhetens teater i samarbeid med det japanske figurteaterkompaniet ISSHI-ZA, arbeide frem en 

visuell forestilling som forener europeiske og asiatiske tradisjoner. 

Teaterviter og figurteaterkunstner Anne Helgesen har lenge forsket på norsk barnedramatikk, noe som er utgangspunktet for en 

satsing på nyoppsetninger av historisk barnedramatikk i regi av produksjonsenheten hennes Katta i sekken. Hun får tilskudd til 

«Gjenerobring av Nyfødt Andersen og Rampegutt» av Anne-Cath Vestly.» 

UNIMA Norge gratulerer. 

  
Teaterfigur-galleriet ble åpnet i desember 2020: sceneweb.no/figur 
Ansvarlige for prosjektet er Mona Wiig og Elin Grimstad: «Mye er uvisst om teaterfigurenes 
tilstand, og lite er dokumentert. Derfor har vi, i samarbeid med Scenewebarkivet, startet 
arbeidet med å dokumentere, registrere og samle et spennende utvalg teaterfigurer som har 
spilt på norske scener fra 1945 fram til i dag. Det er en skattejakt vi er i gang med.»  

Om noen har noe, så ta kontakt! 

Ønsker alle et fint figurteater år! 
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SØKNADSFRISTER NORSK KULTURRÅD 
2.februar  kl. 13.00 –  Fri scenekunst  

2.februar kl. 13.00 – Fond for lyd og bilde  
2.mars kl.13.00 – Forprosjekt scenekunst  

2.mars kl.13.00 – Formidling/Gjestespill  
2.mars kl. 13.00 – Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner  

2.juni kl.13.00 – Arrangementstøtte scenekunst 
2.juni kl.13.00 – Aspirantordningen 

Arbeidsstipend og diversestipend 
 

Ordinære søknadsfrister Fritt ord 

5. januar 2021 kl. 15.00, blir behandlet i februar 
12. mars 2021 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai 
12. mai 2021 kl. 15.00, blir behandlet i juni 
4. august 2021 kl. 15.00, blir behandlet i september 

 
 
  

 

 

 


