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Kjære medlemmer, 
 
det kan virke som verden begynner å ligne seg selv igjen, selv om vi fortsatt står 
ovenfor mange utfordringer, både post-pandemiske og krigsrelaterte. Da er det viktig 
å støtte oppom hverandres prosjekter, heie frem engasjement og å vise verden at 
kunst utgjør en forskjell. 
 

«Make interesting, amazing, glorious, fantastic mistakes. Break rules. Leave the 
world more interesting for your being here. Make good art” – Neil Gaiman 

 
Styreleder Erlend Rødal Vikhagen 
UNIMA Norge 
 
 
Årsmøte 2022 
Årsmøte ble avhold i slutten av april. Årsmelding, protokoll, regnskap og 
revisorrapport finner dere tilgjengelig på nettsiden vår.  
 
På årsmøtet ble det valgt nytt styre som etter hvert vil bli presentert på hjemmesiden 
vår.  
 
Styret består nå av: Theis Irgens, Maia Lohre Køhn, Andrea Jervell, Bård Bjørknes  
Paal Viken Bakke og Erlend Rødal Vikhagen 
 
På Årsmøtet takket vi av tidligere styreleder, Tone Runsjø, som har loset 
organisasjonen gjennom to år. I løpet av denne tiden har hun fått inn gode og trygge 
rammer for videre drift. Hun har gått foran for å få til en stor endring av vedtektene til 
organisasjonen, noe som tydeliggjør retningslinjene for arbeidet vårt i fremtiden. 
Oppdaterte vedtekter finner dere på hjemmesiden. Tusen takk for innsatsen, Tone! 
 
Go Figure 
Fra 6. til 11. juni ble det arrangert Go Figure! Festival for figurteater og visuell 
scenekunst i Oslo. Festivalen besto av et bredt repertoar av både norske og 
utenlandske produksjoner, samt en kortfilmkveld hvor UNIMA sine medlemmer var 
spesielt invitert. Vi gratulerer med et strålende program og gjennomført festival! 
Samtidig ønsker vi å gjøre medlemmer oppmerksomme på at festivalen, fra og med 
neste år, arrangeres årlig. Har du en forestilling, eller et prosjekt som kan passe 
neste års program rettet mot barn og ungdom, ta kontakt med festivalleder Torunn 
Tusj på e-post: info@gofigure.no 
 
 



Ånd i hanske 
Styret har dessverre midlertidig stoppet arbeidet med utgivelse av Ånd i hanske. Det 
er den økonomiske situasjonen til organisasjonen som stopper videre arbeid med 
redaktør.  
 
Medlemsavgift 
Det har vært utfordrende å få organisasjonens økonomi til å gå rundt de siste årene, 
fordi vi ser at mange medlemmer dessverre ikke har betalt medlemsavgift. Det er 
viktig for styret å ha sagt at vi har forståelse for dette, for vi vet at de siste årene har 
vært utfordrende rent økonomisk.  
På Årsmøtet ble det vedtatt at medlemsavgiften for enkeltmedlemmer, fra og med 
neste år, legges flat på 300 kr. Vi håper dette gjør det lettere for dere å fortsatt være 
medlem, samtidig som det kan være med på å skape stabilitet i organisasjonens 
økonomiske planlegging.  
 
Det jobbes hardt og iherdig for at en større del av organisasjonens midler kan 
komme fra eksterne kilder, men for i år anmoder vi alle medlemmer om å, hvis det lar 
seg gjøre, betale kontingenten dersom dette ikke er gjort.  
 
Internasjonalt arbeid 
Vi ønsker Tiina Suhonen velkommen som vikar i det internasjonale rådet. Tiina og 
Jaap den Hertog har de siste månedene jobbet for å få til et nordisk samarbeid hvor 
målet er å finne måter vi, som UNIMA-medlemmer, kan hjelpe Ukrainske 
medlemmer, barn og familier som er rammet av krigen. 
Arbeidet er pågående og vil fortsette i tiden fremover.  
 
Samarbeidet med de nordiske landene vil forhåpentligvis også bidra til et større 
felleskap for figurteaterinteresserte på tvers av landegrensene.  
 
Gratulerer! 
 
UNIMA Norge gratulerer alle nominerte og alle vinnere av Hedda-prisen som ble 
utdelt denne uken. Vi ønsker spesielt å gratulere teamet i Plexus Polaire sammen 
med Nordland teater og Figurteateret i Nordland som stakk av med prisen for beste 
audiovisuelle design for Moby Dick. 
 
Søknader og frister 
 
30.6.22: Master of Arts in Theatre, Accademia Dimitri, Sveits. 

 
We would like to bring to your attention our Master of Arts in Theatre, 
which has 3 specialisations: Physical Theatre, Figure Theatre and 
Applied Theatre Practice.  

  
The Master of Arts in Theatre offers a space for creation in which the 
exchange between students from different cultural backgrounds 
stimulates exploration in the field of theatre. This exchange is based on 
a political approach of the body and its role in the performing arts, 
coexistence and communication - the body represents the ground on 



which social practices and constructions based on differences between 
human beings are determined. 

 
Website: https://www.accademiadimitri.ch/en/master/ 

 
 
 

 
UNIMA Norge ønsker alle medlemmer en god sommer! 
 

Skrevet av styreleder Erlend Rødal Vikhagen 
 
 


