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Kjære medlemmer,
UNIMA Norge har gladmeldinger i disse koronatider. Vi jobber med å få ut 4 digitale
Ånd i hanske i 2021 på ny nettside!
Redaksjon og redaktør jobber med å få ut et numre før påske, sommer, høstferie og
jul. I tillegg har styret fått opp fokus på det pedagogiske og internasjonale arbeidet
ved siden av det nasjonale. Styret har er arbeidsseminar i mars. Vår internasjonale
komite er i gang, også i forhold til UNIMA internasjonale kongress.
Husk å betal medlemsavgiften for 2021!
UNIMA Norge trenger din medlemsavgift for å kunne driftet foreningen, og for å få
digitalisert «Ånd i hanske». I 2021 har vi planer om minst to medlemsmøter, men vi
avventer litt i forhold til restriksjoner og covid-19.
Årsmøte er lagt til onsdag 28.april, innkallingen kommer.
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Ekstrautlysning! Open call!
Figurteatret i Nordland (FiN) tilbyr ordninger innen forprosjekt og arbeidsopphold i
perioden 1. mars til 25. juni -2021. Tilbudet retter seg mot profesjonelle
prosjektskapere innen scenekunst*. Scenekunstnere innenfor det frie feltet, uansett
sjanger, kan søke om arbeidsopphold med varighet på to-fire uker.OBS! FiN gjør
samtidig oppmerksom på at den ordinære søknadsfristen 15. mars
avlyses/utsettes. Dette kan du lese mer om her på deres nettside.

18.-19-mars er det Kulturtanken (DKS sentralt) gratis årskonferanse
Flere søknadsfrister i Kulturrådet; oppramset i forrige nyhetsbrev

Fylkeskommuner og kommuner sitter på: Den kulturelle skolesekken, Spaserstokken
(spille for eldre) gjennom kommuner, og det er bevilget statsmidler til spilling i
institusjoner gjennom fylkeskommunene(fengsler o.l.).

Skuespiller- og danseralliansen (...også for figurteaterskuespillere)
- arbeidsgiveren som tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer for dansere og
skuespillere
Skuespiller- og danseralliansens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere
rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til
rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap
om scenekunstens vilkår. Les mer på www.skuda.no

NORSK KULTURRÅD: Kompensasjonsordning for arrangører
og underleverandører i kultursektoren.
Viktig melding:
Søknadsfristen er forlenget til 8. mars kl. 13:00. Mer informasjon om
endringer i beregningen av kompensasjon kommer tidlig neste uke.
Denne søknadsrunden gjelder kulturarrangementer som skulle vært avholdt fra
og med oktober til og med desember 2020.
mer på www.kulturradet.no

Finn figurteater fra hele verden via Pinerest
Pinterest er et nettsamfunn for deling av bilder og video. Tjenesten omtales gjerne
som en interaktiv oppslagstavle hvor brukerne organiserer innholdet i ulike samlinger
for interesser, hobbyer og begivenheter. www.pinerest.com Norsk del.

