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Kjære medlemmer,  
 
Det arbeides på spreng i flere av UNIMA sine avdelinger om dagen. Styret søker 
midler for å sikre fremtidig drift samtidig som vi prøver å tenke nye og spennende 
tanker for fremtiden. Internasjonalt holder vi fast i og videreutvikler samarbeid og i det 
digitale prøver vi å legge til rette for at UNIMA gjennom sine kanaler kan promotere 
forestillinger og prosjekter initiert av medlemmer. Har du en forestilling på gang? 
Tagg UNIMA, så sørger vi for å poste videre og legge forestillingen inn i kalenderen 
på hjemmesiden.  
 
Vi går en spennende teaterhøst i møte og har alt å tjene på å stå sammen for å 
støtte oppom hverandres prosjekter. 
 
Styreleder Erlend Rødal Vikhagen 
 
 
FIGUR I FOSSEKLEIVA 
Fra den 7. til den 16. oktober vil hoveddelen av festivalen Figur i Fossekleiva finne 
sted. Den består blant annet av to urpremierer og tre Norgespremierer i tillegg til flere 
nasjonale og internasjonale forestillinger. 
 
Program: https://figurifossekleiva.no/ 
 
Den 15.10 vil UNIMA holde et faglig forum for medlemmer om internasjonal 
networking og mulighetene for internasjonalt samarbeid. Dette er relevant for utøvere 
med egne forestillinger, men også figurmakere, regissører og figurteaterinteresserte 
som ønsker å knytte kontakter utenfor Norges grenser. En egen invitasjon vil bli 
sendt ut om kort tid.   
 
UTØVER-REGISTER 
UNIMA Norge ønsker å opprette et utøver-register som vi kan distribuere til 
institusjonsteatrene, regionteatrene, frigrupper og enkeltpersoner. Det dukker opp 
mange forespørsler etter figurførere, dukkemakere, regissører og andre med 
kjennskap til faget og med et oppdatert register har vi muligheten til å sette 
medlemmer i kontakt med hverandre.  
 



Ønsker du å stå i vårt utøver-register? Send oss kort info om deg selv. Navn, yrke 
(figurfører, regissør, figurmaker), tilholdssted og kontaktinformasjon.  
 
Om du etterhvert ønsker å motta registeret for å finne nye samarbeidspartnere til 
kompaniet, organisasjonen eller teateret, er det bare å ta kontakt.  
 
HØYT OG LAVT I NORSK TEATER – BOKEN OM KAREL HLAVATY 
Tidligere denne våren gikk endelig boken om Karel Hlavaty i trykken og nå er den her 
tilgjengelig for alle. Boken er ført til pennen av Anne Helgesen med flere og utgis av 
UNIMA Norge. Høyt og lavt i norsk teater – Karel Hlavaty og hans 
dukketeaterkunst  har blitt et varmt og inspirerende portrett av dukkemakeren, 
regissøren og familiemannen. Boken er også en forfriskende påminnelse om hvilken 
kraft som bor i figurer og figurteater.  
 
Boka kan bestilles ved å sende e-post til unimainorge@gmail.com. Den koster 300 kr 
inkludert porto og kommer i posten ved betaling. 
 
INTERNASJONALT ARBEID 
Det foregår enormt mye spennende internasjonalt arbeid om dagen. Den 
internasjonale komitéen viderefører arbeidet med den nordiske UNIMA-delegasjonen 
for å prøve å hjelpe Ukrainske flyktninger og UNIMA-kollegaer. Samarbeidet med de 
andre nordiske landene fører også til nye idéer om samarbeid og utveksling.  
 
På initiativ fra UNIMA internasjonalt (via Helena Nilsson i UNIMA Sverige), har også 
Figurfestspillene i Tønsberg vært med på å starte "UNIMA Nordic Countries 
Festival Network". Her har en delegasjon fra festivalen deltatt på møte i Stockholm 
som ble starten på enda et spennende og fruktbart Nordisk samarbeid.  
 
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 er fortsatt veldig mange som ikke har betalt medlemsavgiften for 2022. Det vil bli 
sendt ut nye betalingspåminnelser som vi håper alle vil betale. Betalinger er med på 
å sikre driften av organisasjonen.  
 
UTLYSNINGER OG FRISTER 
15.9. Assitej – TYA Performing arts residency: ASSITEJ NORWAY’s Residency for 
Nordic-Baltic Performing Artists working with theatre for young audiences, taking 
place in Oslo between November 28th – December 4th, 2022.  



The residency is organized by Assitej Norway and is open to any professional 
performing artist working with theatre or dance for young audiences (TYA), from any 
of the eight Nordic-Baltic countries 

https://www.assitej.no/opp-og-ut#TYAOSLO 

 
15.9. Unge Viken teater – idéutvikling: Brenner du inne med en forestillingsidé rettet 
mot barn og unge? Har du en ny historie du vil iscenesette eller et konsept du vil 
forske i? Eller en tekst du har lyst til å prøve ut? Søk idéutviklingsopphold på Unge 
Viken teater! 
 
Unge Viken teater er et utviklingsteater som alltid ser etter nye forestillinger og nye 
stemmer. Vi produserer og tilrettelegger for turnévennlige forestillinger for barn og 
unge.  
 
https://ungeviken.no/utvikling/sok-om-ideutvikling/ 
 
15.9. Skuespiller- og danseralliansen: Skuespiller- og danseralliansen utvider den 
kunstneriske staben. Søknadsportalen åpnet 15. august og siste frist for å 
søke er 15. september. 
 
https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen 
 
Figurfestspillene i Tønsberg: Figurfestspillene i Tønsberg ønsker tips til forestillinger 
og programforslag. Dette har vært en stor suksess ved  begge de tidligere festivalene 
og gjentas for festivalen i januar 2024. De første som får mulighet til å bidra er 
UNIMAs medlemmer. 
 
https://forms.gle/MRer2gLid1pzYriz9 
 
 
Håper alle medlemmer får en strålende høst og at vi ses på Figur i Fosskleiva den 
15.10. 
 
 

Mvh Erlend Rødal Vikhagen 
 
 
 


