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11. - 14. november 2020 ønsker vi velkommen til en storstilt, framtidsretta jubilering 

11. november har Samovarteateret premiere på ny forestilling. 

12. og 13. november arrangerer Samovarteateret og Barentsinstituttet/UIT et utvidet 

Stoltenbergseminar i Kirkenes. Her settes kunsten og stedet, den grenseoverskridende 

kunsten og kunst i et nordområdeperspektiv på dagsorden. 

14. november blir det boklansering fra et flerårig samarbeid med Ingeborg Arvola. Hun har 

skrevet mange av Samovarteaterets forestillinger, nå skal tre av disse utgis i bokformat på 

Cappelen Damm forlag. 

Vi ser framover inn i de neste 30 år! 

11– 14. november 2021 vil vi markere at Samovarteateret har drevet teaterundervisning for 

barn og unge her i Kirkenes i 30 år.  Rundt 20 av våre tidligere teaterelever har i dag tatt 

utdanning inne kunstfeltet. Gjennom debatter og samtaler vil vi sette søkelys på den 

verdiskapningen unge bidrar til i et samfunn gjennom kunst. I tillegg skal det vises 

forestillinger og andre scenekunst arrangementer.  

Ung satsning. 

Vi vet at denne landsdelen har en demografisk utfordring og at vi må bosette flere unge 

voksne. 

Samovarteateret vil gjennom sin nye Ung satsning være med å skape arbeidsplasser for unge 

nyutdannede scenekunstnere. Teateret har en bred kompetanse, et stort nettverk og et nytt 

teaterbygg med en god infrastruktur. Gjennom Ung prosjektet vil vi tilgjengelig gjøre dette 

for flere. 

Utescene og møteplasser tilpasset pandemi tiden.   

Vi vil bygge en ute scene ved det gamle kulturhuset Malmklang, som skal programmeres opp 

av unge scenekunstnere.  

Samovarteateret har i 30 år jobbet i et internasjonalt format. Vi jobber systematisk for at 

dette arbeide skal kunne fortsette på det profesjonelle plan og blant barn og unge - den 

dagen vi igjen kan reise over grensene. For gjennom teateret skaper vi en møteplass og et 

refleksjonsrom hvor mennesker samles, opplever, utfordres og berøres uavhengig av alder, 

kjønn og identitet. 

  


