
 

 

                                                                                    NYHETSBREV nr.2/2022 

 
Kjøre medlemmer, 
 
Våre tanker går til Ukraina, og alle våre figurteaterkunstnere på flukt eller som er 
igjen og kjemper for sitt land. Scenekunstfeltet i Norge komme seg sakte ut av 
pandemien. Mange har vært syke og salg av åpne forestillinger har ikke vært lett. 
Heldigvis er mange figurteaterkunstnere engasjert av DKS eller andre ordninger 
innen kunstformidling eller turneordninger. Det gir noe inntekt og nye 
teaterproduksjoner. 
 
Det er en ny tid. Den er vanskelig, utfordrende og spennende.  
 
Styreleder Tone Runsjø 
UNIMA Norge 
 
 
Årsmøte 2022 
 
Årsmøte til UNIMA Norge holdes i år på onsdag 28.april 2022 klokken 19.30 på Oslo 
Teatersenter, Hovinveien 1. Eller du kan følge årsmøte digitalt: 
https://vikenteaterrad.whereby.com/vikenteaterrad 
 
Årsmøtepapirer kommer i egen mail 7.april. 
 
 
 
Figurfestpillene 2022 
 
Vedlagt med dette nyhetsbrevet er en fin og utfyllende rapporten fra  
Figurfestspillene i Tønsberg 2022. Det ble en flott festival! Takk til 
hovedprodusentene Anne, Pia og Henriette. Vi gleder oss allerede til 2024.  
 
 
 
Go Figur 
 
Go Figure er festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo og arrangert første 
gang i 2018. Neste festival finner sted 6.-11. juni 2022. Det går rykter om at det blir 
mange flotte og spennende forstillinger – så sett av tid til god kunst og fine møter.  
 
 
 



 
Nye artikler lagt ut digitalt i Ånd i hanske (www.unima.no).  
 
Redaktør Elin Lindberg har gjort en helt fantastisk jobb, sammen med redaksjonen, 
med Ånd i Hanske «påskeutgave». Det er lagt ut mange nye og aktuelle fagartikler 
om figurteater. De finner du på unima.no eller på facebooksiden Ånd i hanske. 
 
NB: Dessverre har styret måtte bestemme å midlertidig stoppet arbeidet med neste 
utgivelse før sommeren med Ånd i hanske for å avklare et par ting rundt den videre 
økonomiske driften av fagmagasinet. Redaktør og redaksjon avventer situasjonen. 
 
 
Internasjonalt arbeid 
 
Kort oppsummert: I disse dager diskuteres det hvordan UNIMA kan hjelpe Ukraina 
og deres kunstnere, og medlemsskapet til Russland. Jaap i vår internasjonale 
komite er på saken. 
 
Maia i styret lagde for den internasjonale figurteaterdagen 21.mars logoene til 
UNIMA og Figurteaterdagen med ukrainske fager.  
 
 
 
Noen aktuelle støtteordninger i Norsk Kulturråd 
 
18.okt - Arbeidsstipend  
18.okt - Arbeidsstipend yngre/nyetablerte  
 
Arrangørstøtte scenekunst 
EØS – midler til utveksling med diverse land 
 
2. sept - Fond for lyd og bilde 
2. sept - Fri scenekunst 
2.juni – Fri scenekunst/basisfinansiering for frigrupper 
 
2. juni/2.sept – Gjestespill 
2.juni/2. sept – Forprosjekt scenekunst 
 
Fritt ord:  
 
13. mai, 3. august. 16. september og 4. november 

 
 
 

Skrevet av styreleder Tone Runsjø 
 
 
 


