
 

 

                                                                                    NYHETSBREV nr.5/2022 

 

Kjære medlemmer,  

 

Nå er det tid for å gjøre og å skape. 2022 er snart over og målet for 2023 er at 

UNIMA som organisasjon kan gjøre enda mer. Vi ønsker å være et samlingssted for 

engasjement og kompetanse og vi ønsker å sette medlemmer i kontakt for å fremme 

feltet. I dette årets siste nyhetsbrev er det flere muligheter for dere til å komme opp 

med ønsker og tilbud om å dele deres ekspertise, eller å komme med ønsker om 

hvordan ekspertisen kan vokse. Bruk den! Det tjener alle på. 

 

Styreleder Erlend Rødal Vikhagen 

 

 

INTERNASJONALE WORKSHOPER 

 

I samarbeid med den nordiske interessegruppen i UNIMA søkes det nå om midler til 

digitale workshoper for figurteater-aktører på tvers av landegrenser. Disse skal etter 

planen gjennomføres i 2023 og vil være med på å bygge broer og kontakter mellom 

utøvere.  

 

Fra dere medlemmer ønsker vi oss:  

• Idéer til workshoper. Hva er det interessant å utforske? Hva ønsker du?  

• Tilbud om workshoper du kan holde. Har du en idé tar vi den gjerne imot. Jo 

mer konkret den er jo lettere er det å videreføre den til en søknad.  

 

Alle idéer tas imot med takk! 
 

 

SAMARBEID MED HATS 

 

Gjennom det nordiske samarbeidet for å hjelpe Ukrainske kollegaer har UNIMA 

kommet i kontakt med Hålogaland amatørteaterselskap (HATS). Med de skal vi 

samarbeide om å få Ukrainske aktører til å lage digitale instruksjonsvideoer som kan 

brukes av amatører og unge figurteater-spirer som ønsker å lære seg mer om faget. 

Midlene vil også være til stor hjelp for de Ukrainske utøverne ved at de fortsatt kan 

utøve yrket sitt.  

 



Samarbeidet med HATS gagner også UNIMA nasjonalt. HATS er på utkikk etter to 

aktører fra UNIMA Norge som kan lage instruksjonsvideoer. 

 

Om prosjektet: 

Figurteater i spill er et prosjekt der kunstnere deler kunnskap og erfaring for å 

inspirere unge og amatører som ønsker å forske i figurteater som scenisk uttrykk. Vi 

fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, men ønsker å støtte opp under 

målet om at kunst og kultur er en kanal for å opprettholde dialogen mellom 

mennesker i Barentsregionen. Prosjektets aktiviteter skal foregå gjennom en faglig 

utveksling gjennom videoer. Gjennom disse møteplassene skal kunstnere dele sine 

erfaringer og metoder for å bruke figurteater som utgangspunkt for en inkluderende 

arbeidspraksis. Det skal produseres videoer med mål om å gi praktiske verktøy som 

kan brukes for å skape masker, figurer og scenerom. 

Videoene vil bli publisert på HATS-biblioteket. 

 

Å lage instruksjonsvideo er honorert og har du en idé eller et ønske om å lage slike, 

er det bare å ta kontakt! 

 

PROMOTER DEG SELV GJENNOM UNIMA 

 

Har du en ferdig forestilling? Er du midt i prosess? I begynnelsen av en prosess? 

Eller er du ute på turné? Skriv litt om forestillingen, legg ved bilder og få med info om 

alle deltagere og samarbeidspartnere, så kan UNIMA være med på å spre 

informasjon gjennom hjemmeside og sosiale medier. La oss vise hverandre hva som 

skjer i feltet! 

 

Eksempel: https://unima.no/umulig/ 

 

ÅND I HANSKE 

 

I 2023 fyller Ånd i hanske 40 år og det jobbes på spreng for å skaffe økonomiske 

midler til å lage en jubileumsutgave. Her vil vi ta for oss magasinets historie, se på 

gamle saker i dagens lys og se på hva som rører seg i figurteater-landskapet i dag. 

Kanskje blir det også mulighet for en skikkelig bursdagsfeiring?   

 

MEDLEMSAVGIFT 

 

Det er fortsatt veldig mange som ikke har betalt medlemsavgiften for 2022. Dette er 

et siste ønske fra styret om at avgiften betales slik at driften inn i 2023 trygges.  

 

UTLYSNINGER OG FRISTER 

 
1.12.2022  25. International puppet festival "Golden Sparkle" Kragujevac, Serbia 
 

https://unima.no/umulig/


"Theater for Children and Youth Kragujevac" (Serbia) announces an open call for 
participation in the competition and accompanying program of the  
25th International Puppet Festival "Golden Sparkle", which will be held in Kragujevac (Serbia), 
from 15th to 20th May, 2023. 
The festival is dedicated to puppet performances for children, but also for youth and adults. 
 All professional puppet theaters and troupes are invited to submit their applications to the 
Festival Directorate: 
THEATER FOR CHILDREN AND YOUTH KRAGUJEVac 
TRG SLOBODE 1 
34000 KRAGUJEVAC 
SERBIA 
Or on email address: zlatna.iskra.serbia@gmail.com 
Deadline for submissions is December 1st, 2022. 
 

15.12.2022 Building a tabletop puppet. Workshop with Polina Borisova 

 

Saturday Mar 18 - Friday Mar 24 2023 

Place: Figurteatret i Nordland (aka. Nordland Visual Theatre), Stamsund, Norway 

For: Professional puppeteers who want to deepen their knowledge of puppetry. 

Required: Professional experience in the performing arts and committed attendance for the 

full duration of the course. 

Language: English 

Max 10 participants 

Workshop fee, travel expenses up to 600€ and housing in Stamsund covered by NVT. 

 

Submission deadline: Dec 15, 2022. 

Apply via produsent.fin@nfk.no 

Application requirements: 

Short motivational letter, maximum 150 words 

CV 

 

Selected applicants will be invited to the workshop. The selection will be made by NVTs 

artistic director together with 

Polina Borisova 

 

Course objectives: 

This workshop is a 7-days initiation to a tabletop puppet. You'll be invited to design, build 

and animate your own puppet character, discovering and mastering numerous skills and 

techniques, including technical design, polystyrene and foam 

sculpting, conception of controls and articulations, paper mache, dressing, painting and an 

approach to manipulation. 

Mastery of these bases can become a reliable foundation for your creations, giving you the 

possibility of experimenting, 

mailto:zlatna.iskra.serbia@gmail.com


inventing new techniques and adapting them to your artistic needs. 

*** 

Puppet Theater comes today in a variety of forms, styles, concepts and techniques. Growing 

at the crossroads of arts, it 

constantly continues to push further its boundaries, engaging dance, circus, object theater, 

digital arts ...and a whole 

bunch of other stuff. But in the midst of all this the PUPPET remains as impressive and 

contemporary as it was in biblical 

times. 

Making a puppet is a complex and exciting task. Familiarity with even basic puppet building 

skills provides support for your 

most daring creative impulses. If you've always wanted to make puppets or have been 

looking for a new puppetry 

experience, this is your opportunity to get started. 

 

 

Styret i UNIMA ønsker alle medlemmer en riktig god jul når den tid kommer! 

 

 

Mvh Erlend Rødal Vikhagen 
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