
PROSJEKTKATALOG  URFOLK  2011  

1. Mikrokreditt for samer på Kola 

Journaldato:  23.11.2010 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Samisk nærings- og utredningssenter v/ Håvald Hansen 
Prosjekttittel:  Mikrokreditt for samer på Kola   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Formap, Murmansk 
Prosjektperiode: august 2009 – august 2012 
Totalkostnad:  436 800    
Søknadssum:  277 000 
Søkt i %:  63,4 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  277 000  
Annen finans:  Internasjonalt Barentssekretariat 
Vedtak:  277 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tilsammen 15 samer fra Lovozero-området deltar i prosjektet , som tar sikte på etablering av 
bedrifter i Lovozero ved hjelp av mikrokreditt og rådgivning rundt etablering av bedrifter, 
produktutvikling og markedsføring. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Altogether 15 Saami participants from the Lovozero area are involved in the project, which 
aims at establishing entreprises in the Lovozero area, through group-based micro credit and 
consultancy in establishment of entreprises, development of products and marketing. 
 

2. Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi-Russland 

Journaldato:  01.11.2010 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Harstad v/ Hilde Nordahl-Pedersen 
Prosjekttittel:  Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi-Russland   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Yrkesskolen i Lovozero; BIPO,Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2013 
Totalkostnad:  2 133 000    
Søknadssum:  306 000 
Søkt i %:  14,3 % 
Tilskudd i %:  14,3 % 
Innstilt beløp:  306 000  
Annen finans:  Diverse offentlige institusjoner i Norge, Finland og Sverige 
Vedtak:  306 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Høgskolen i Harstad skal i samarbeid med Svenske Samernas Riksförbund - SSR,  
gjennomføreprosjektet ”Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi”. 
Kompetanseutviklingav samiske bedrifter med hensyn til forbedret innovasjonsevne, 
bedriftsutvikling og merkevarebygging står ifokus. Høgskolen i Harstad skal rekruttere 5 
russiske bedrifter i Murmansk som skal delta i prosjektet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Harstad University College, in cooperation with SSR, will implement a project aimed at 
thedevelopment of competence regarding innovation, business development and branding in 
small Sami businesses.Harstad University College will recruit altogether 5 Russian 
enterprises to the project. 
 

3. Samisk musikkfestival 2011 

Journaldato:  02.02.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Samisk musikkfestival v/ Runar Green 
Prosjekttittel:  Samisk musikkfestival 2011   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Jevgenij Jushkov, Lovozero 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  335 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  14,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:   
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Samisk musikkfestival skal arrangere en workshop for unge joikere fra Barentsregionen 
under Påskefestivalen i Guovdageaidnu 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Sámi Music Festival will arrange a workshop for young Saami yoikers (traditional Saami form 
of musical expression) during the Easter Festival in Guovdageaidnu 2011.  
 

4. Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling 

Journaldato:  25.01.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Várdobáiki Samiske senter v/ Tone Elvebakk   
Prosjekttittel:  Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Marina Kuzneova, Murmansk 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  502 000    
Søknadssum:  381 000 
Søkt i %:  79,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  380 000  



Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Formålet med prosjektet er å bygge nettverk og skape kontakt mellom samer i Nordre 
Nordland og Sør-Troms og samer på russisk side i Barentsregionen, rundt Murmansk. Dette 
skal gjøres gjennom å bruke musikk, dans og teater med aktører i Várdobáikis nedslagsfelt 
og skape en eller flere forestilling(er) som kan vises på festivaler og lignende i 
Murmanskområdet. Gjennom disse deltakelsene, vil en bygge nettverk og etablere arenaer 
for videre samarbeid.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The aim of the project is to build network and create cooperation and contact between Samis 
in Northern Nordland and Southern Troms, and Sami people in the Russian part of the 
Barents Region, in the Murmansk area. This will be done through music, dance and theatre 
with actors from the Várdobáiki region and creating one or more show 
 

5.  Kultursamarbeid mellom Kautokeino kommune og Nelmin Nos 

Journaldato:  13.01.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Kautokeino kommune v/ Reidar Erke 
Prosjekttittel:  Kultursamarbeid mellom Kautokeino kommune og Nelmin Nos   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Mikhail Taleev, Nelmin Nos; Andrey Vokuev; Naryan Mar 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  390 000    
Søknadssum:  273 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  273 000  
Annen finans:   
Vedtak:  273 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å knytte bånd mellom tradisjonell musikk/joik fra Kautokeino og 
Nelmin-Nos (NAO). Det skal avholdes workshop i Nelmin-Nos i forkant av kråkefestivalen i 
april 2011. Resultatet av dette arbeidet skal resultere i en felles forestilling som presenteres 
under kråkefestivalen i Nelmin-Nos og senere under påskefestivalen i Kautokeino. Dette skal 
markere det 20 år lange vennskapsforholdet mellom Kautokeino og Nenets Autonome 
Okrug/Naryan-Mar. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is to establish a link between traditional music/ yoik from Kautokeino 
and Nelmin-Nos. A workshop will be held in Nelmin-Nos ahead of festival in April 2011. The 
result of this work will culminate in a public performance presented under the festival in 
Nelmin-Nos and later during the Easter Festival in Kautokeino. This will also mark 20 years’ 
of friendly relationship between Kautokeino and Nenets Autonomous Okrug/Naryan-Mar. 
 



6. Opening of UArctic EALÁT Institute and Prince Albert II of Monaco's 
Seminar 

 

Journaldato:  15.03.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  International Centre for Reindeer Husbandry v/ Anders Oskal 
Prosjekttittel:  Opening of UArctic EALÁT Institute and Prince Albert II of Monaco's 
Seminar   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Association of World Reindeer Herders 
Prosjektperiode: mars 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  774 000    
Søknadssum:  384 000 
Søkt i %:  49,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  350 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, UNEP Grid/Arendal, Sametinget,Sverige Reindeer 
Husba 
Vedtak:  350 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Urfolksstudenter og reindriftsutøvere fra Barentsregionen, Yamal-Nenets Autonome Okrug, 
Sakha Yakutia, Chukotka, Moskva og St. Petersburg skal delta ved åpningen av UArctic 
EALÁT Institute, et internasjonal institutt for reindriftsforskning som etableres i Kautokeino og 
åpnes 24.mars 2011. Deltakerne skal bidra under faglige debatter, samt på 
rekrutteringsseminar for urfolksstudenter og kulturbegivenheter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Indigenous students and reindeer herders from the Barents Euro-Arctic region, Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug, Sakha Yakutia, Chukotka, Moskva og St. Petersburg will take 
part in the opening of the UArctic EALÁT Institute, an international institute for research on 
reindeer husbandry, which is to be established in Guovdageaidnu and opened on March 24, 
2011. The participants will attend and contribute to the professional seminars, as well as the 
recruiting seminar for indigenous students and cultural events.  

 

7. Taimyrfolket - årets nordlige folk 

Journaldato:  18.03.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu festivala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Taimyrfolket - årets nordlige folk   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Management of cultural administration, Taimyr region 
Prosjektperiode: mars 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  248 000    
Søknadssum:  158 900 
Søkt i %:  64 % 



Tilskudd i %:  63,7 % 
Innstilt beløp:  158 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  158 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Riddu Riđđu inviterer urfolk fra Taimyrhalvøya i Nord-Russland (enets, nenets, dolgan, 
nganasan og evenk) til festivalen, som Årets nordlige folk, for å presentere Taimyrfolkenes 
kultur ogtradisjoner for et bredt publikum. Konseptet skal viderutvikles fra tidligere år, og 
Riddu Riđđu ønsker å vise mangfoldet blant urfolkene på Taimyrhalvøya gjennom kurs, 
utstillinger i tillegg til den årlige dagen som er viet til Årets nordlige folk (lørdag). 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Riddu Riđđu has invited the indigenous peoples of the Taimyr Peninsula (Enets, Nenets, 
Evenk, Nganasan and Dolgan) to participate in this summer's festival, as the Northern 
People of the Year. The festival seeks to present the culture and traditions of the Taimyr 
peoples through a program consisting of courses, exhibitions and other activities, in addition 
to the annual Day of the Northern People.  
 

8. Samarbeid med russiske samer 

Journaldato:  07.06.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Márkomeannu v/ Ellen Berit Dalbakk 
Prosjekttittel:  Samarbeid med russiske samer   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk kultursenter, Várdobáiki samiske senter 
Prosjektperiode: 10.06.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  114 300    
Søknadssum:  73 800 
Søkt i %:  64,6 % 
Tilskudd i %:  63,8 % 
Innstilt beløp:  73 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Várdobáiki samiske senter 
Vedtak:  73 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Den samiske festivalen Márkomeannu inviterer 2 joikere og en samisk teatergruppe fra 
Lovozero til festivalen i juli 2011. Videre skal festivalsjef og produsent følge opp samarbeidet 
med møter i Lovozero og Umba høsten 2011. Prosjektet skal etablere kontakt og skape et 
samarbeid mellom markasamer og russiske samer – og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til 
en naturlig del av den samiske festivalen Márkomeannu hvert år. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Sámi festival Márkomeannu will invite 2 yoikers and a Sámi theatre group to the festival 
in July 2011, and the festival manager and producer will follow up with meetings in Umba 
and Lovozero during the autumn 2011. The project aims at establishing contact og 
collaboration between Sámi people from the northern part of Nordland and the southernpart 



of Troms in Norway and Sámi people from Russia. In long terms the project will make Sámi 
people from Russia a natural partof the Sámi festival Márkomeannu. 
 

9. Isogaisafestivalen 

Journaldato:  30.05.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Ronald Kvernmo 
Prosjekttittel:  Isogaisafestivalen   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sami Nurash,Murmansk; Saminuorra,Sverige 
Prosjektperiode: 26.08.2011 – 28.08.2011 
Totalkostnad:  183 000    
Søknadssum:  128 100 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  54,6 % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel. Russisk medfinansiering. 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medlemmer av den samiske ungdomsorganisasjonen Sami Nurash, samt  samiske 
kulturarbeidere fra russisk side, inviteres til å delta påfestivalen Isogaisa 2011. Prosjektet går 
ut på at ungdommene skal møte samisk ungdom fra norsk og svensk side, og 
kulturarbeiderne skal delta med kurs, foredrag og underholdning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Members of the Sámi organization Sami Nurash, and Sami cultural workers from the Russian 
side are invited to participate at the festival Isogaisa2011. The youth fromt he Russian side 
will interact with youth from Sweden and Norway, and the cultural workers will contribute with 
courses, lectures and entertainment. 
 

10. Challenges in developing tourism on reideer-herding territories in the 
Kola   

 
Journaldato:  24.05.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Institutt for arkeologi og sosialantropologi v/ Trond Thuen   
Prosjekttittel:  Challenges in developing tourism on reideer-herding territories in the 
Kola   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lovozero District Administration, BIPO, Social Science Centre, 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 28.02.2013 
Totalkostnad:  46 100    
Søknadssum:  20 100 
Søkt i %:  43,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:    
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartneres egenandel 
Vedtak:  20 000 



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Inst. for arkeologi og sosialantropologi, Univ. i Tromsø, ønsker i samarbeid med partnere i 
Kirkenes, Russland og Sverige åarrangere en serie seminarer i Lovozero og Kirkenes for å 
utveksle erfaringer, ekspertise, syns‐ punkter og planer n.d.g. turismeinnen reindriftsområder 
på Kola. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Dept. of Archaeology and Soc. Anthropology at the Univ. of Tromsø, together with 
partners in Kirkenes, Russia and Swedenwishes to initiate a series of seminars in Lovozero 
and Kirkenes to share plans, experience and opinions 
 

11. ÁJA - Workshop om mytisk elektronika 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  ÁJA- Kai Somby Harald Devold v/ Harald Devold 
Prosjekttittel:  ÁJA - Workshop om mytisk elektronika   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Kalavala jazzfestival,Arkhangelsk jazzdays,JFK club 
Prosjektperiode: 14.09.2011 – 23.09.2011 
Totalkostnad:  183 300    
Søknadssum:  109 000 
Søkt i %:  59,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
ÁJA skal holde masterclass om bruk av joik og elektronika for studenter og musikere i 
Arkhangelsk og Petrozavodsk. Workshopeneskal gjøres i samarbeid med Music College i 
Petrozavodsk, Arkhangelsk og musikkonservatoriet i Karelen. Det skal ogsågjennomføres 
konserter på viktige festivaler. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
ÁJA will hold a masterclass for students based on working with music of indigenous peoples 
in an electronica sphere, through demonstratingthe special song techniques of joik and 
throath singing. During the workshops, ÁJA will also describe working with the material with 
electronic effects andgiving the music new space. ÁJA consists of Kai Somby (Saami singer 
from Norway) and Harald Devold (keyboard and electronics). 
 

12. Forprosjekt: Samproduksjon mellom dansefestival i Kachatka og Riddu 

Riddu Festivala   

Journaldato:  06.07.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 



Prosjektsøker:  Riddu Riddu Festvala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Forprosjekt: Samproduksjon mellom dansefestival i Kachatka og Riddu 
Riddu Festivala   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Bipo, Murmansk, Riddu Riddu, Moskva 
Prosjektperiode: 10.07.2011 – 30.09.2011 
Totalkostnad:  165 000    
Søknadssum:  115 000 
Søkt i %:  69,7 % 
Tilskudd i %:  51,5 % 
Innstilt beløp:  115 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Riddu Riđđu jobber sammen med dansere fra Kamchatka i Russland om en samproduksjon 
med urfolksdansere fra Sápmi og Kamchatka for Riddu Riđđu 2012. To samiske 
samtidsdansere skal delta under en dansefestival i Petropavlovsk i september 2011, og dette 
utgjør forprosjektet. Målet med både forprosjekt og hovedprosjekt er å etablere et sterkt og 
langvarig kultursamarbeid mellom de to regionene, og prosjektet er et resultat av Riddus 
økte satsing på samarbeid med urfolk i Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Riddu Riđđu is working on a dance production for the festival in 2012, and two Sámi 
contemporary dancers will cooperate with traditional dancers from Kamchatka on this project. 
The two dancers will attend the dance festival in Kamchatka in September 2011, as this 
constitutes the pre-project, established through Riddu's increased cooperation with 
indigenous peoples in Russia.  
 

13. Urfolks håndverkskunst av fiskeskinn ved elven Amur 

Journaldato:  13.07.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samtidsmuseet for nordlige folk v/ Irina Haugane 
Prosjekttittel:  Urfolks håndverkskunst av fiskeskinn ved elven Amur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Bipo, Murmansk samt en rekke russisske og norske aktører 
Prosjektperiode: 04.09.2011 – 15.12.2011 
Totalkostnad:  166 400    
Søknadssum:  108 400 
Søkt i %:  65,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Sametinget, norsk og russisk egenfin., Pro Sibiria e. V.  
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Samtidmuseet for nordlige folk ønsker å gå inn i et samarbeid med en allerede etablert 
tysk/russisk arbeidsgruppe om å sette opp en midlertidig tema‐ utstilling i egne 
utstillingslokaler i Kåfjord, Troms, i tidsrommet fra ca. 20. september til 15. desember. Seks 
deltakere fra Russland blir invitert for å transportere gjenstandene til utstillingen og for å 
holde foredrag og workshops.Hovedmålet med prosjektet er å vise kunnskap og 
sammenligne tradisjoner mellom de nordiske urbefolkninger fra Russlands fjerne Øst og 
samene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Museum of Contemporary Life for northern people wishes to cooperate with an already 
established Russian/German team to put up a temporary thematic exhibition at the museum 
in Kåfjord, Troms. The exhibition will be up from about 20.Septemberuntil 15.th of December. 
Six participants will be invited up to Troms to transport exhibition items and to hold lectures 
andworkshops. The main goal of the project is to communicate knowledge and to compare 
the traditions of the indigenous people of Russia's far east to the traditions of the indigenous 
people of Sapmi. 
 
 

14. Arctic Taimyr festival   
 
Journaldato:  06.10.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu festivala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Arctic Taimyr festival   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Ekatarina Trunova, Karelia;Management of cultur, Taimyr; Riddus 
kontor 
Prosjektperiode: 07.12.2011 – 11.12.2011 
Totalkostnad:  158 200    
Søknadssum:  46 000 
Søkt i %:  29,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  46 000  
Annen finans:  Søkers og samaarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Samarbeidet mellom urfolkene i Taimyr og Riddu Riddu startet i 2010. Riddu Riđđu Festivála 
invitert i 2011 urfolk fra Taimyrsomårets Årets nordlige folk. Riddu Riddu festivala er nå 
invitert til Taimyr i Norilsk/Dodinka og festivalen Arctic Taimyr fra den 8‐ 11Desmeber 2011, 
med en delegasjon på åtte personer, bestående av samiske artister/kunstnere og 1‐ 2 fra 
Riddu Riddu. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The cooperation between the indigenous peoples of Taimyr and Riddu Riddu started in 2010. 
In 2011 the Riddu Riđđu Festivalinvited the indigenous peoples of Taimyr to the festival as 
This year's year's Indigenous people of the North. Riddu Riddu festivalis now invited to 
Taimyr and festival Arctic Taimyr from the 8th to 11th of December 2011, with a delegation of 
eight people,consisting of Sami artists and 1‐ 2 from The Riddu Riddu festival. 

 



15. Indigenous Film Conference   
 
Journaldato:  20.09.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Internasjonalt Samisk Filmsenter  
Prosjekttittel:  Indigenous Film Conference   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lujávrri kulturguovddas, 
Prosjektperiode: 27.10.2011 – 29.10.2011 
Totalkostnad:  609 890    
Søknadssum:  175 250 
Søkt i %:   % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  UD, Nordisk kulturfond, Sametinget, Norsk filminstitutt, Film og kino, 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Internasjonalt Samisk Filmsenter skal arrangere en internasjonal urfolksfilmkonferanse i 
tidsrommet 27.‐ 29. oktober i år. Medtittelen "Indigenous Cinema ‐  addressing our past and 
facing our future" samler konferansen mellom 50‐ 100 representanter fra hele verden, samt 
nordiske filmrepresentanter. Formålet med konferansen er å sette finansieringen avsamisk 
film og urfolksfilm på dagsorden, samt å skape en plattform for videre nettverksaktivitet. 4-5 
representanter fra russisk side er ventet å delta.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
International Sami Filmcentre organizes an international Indigenous Film Conference on 27-
29 October 2011. With the title "Indigenous Cinema ‐  addressing our past and facing our 
future" the conference gathers 50‐ 100indigenous film participants globally, in addition to 
Nordic film representatives. The aim with the conference is to add funding ofsami and 
indigenous film to the agenda, as well as create a platform for further networking for 
indigenous film workers at aninternational level. 4-5 participants from the Russian side are 
invited.  
 
 


