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PRESSMEDDELANDE 4.5.2012 
 
EUROPA PULSERAR I HANGÖ 
 
Det drar ihop sig till Teaterträff i Hangö. Den 21 festivalen arrangeras 7 – 10 juni 
2012, under temat Konst mot katastrof. Programmet har nu publicerats! 
 
I årets spännande myller av pjäser och performanser kastas vi mellan globalt 
ansvar och personlig moral, mellan djupt medkännande och befriande skratt. 
Temat tas upp ur många aspekter, på många språk och ofta utan ord.  
I sig är Hangö Teaterträff ett exempel på konstens kraft. 
 
Är vi vid Östersjön eller vid Medelhavet? 
 
ScarlattineTeatro från Italien tar publiken med sig på site-specific upplevelsen In-
Boscati/The Eyes Path #2 The Siren på Parkbergen. Quo Vadis spelar både för 
barn och för vuxna i en jurta. Turteatern från Stockholm kommer till Hangö med 
den ’mordhotade’ produktionen Scum-manifestet.  
En lysande höjdpunkt utgör Kristian Smeds Ensemble med Sad Songs from the 
Heart of Europe. Aldona Bendoriütés fantastiska spel tolkas från litauiska till 
svenska.  
Seven, dokumentärpjäsen där sju kvinnoaktivister från olika delar av världen 
tolkats av sju dramatiker och läses upp av sju kända opinionsbildare, har turnerat 
runt om i världen. Marcus Groth regisserar bl.a. Elisabeth Rehn, Bettina Sågbom, 
Fatbardhe Hetemaj och Eva Biaudet, samma uppsättning som i oktober 2011 
sågs på Svenska Teatern i Helsingfors. (www.sevenwomen.se) 
  
Hotet mot mänskor och miljö på vårt klot behandlas i bl.a. Globen uupuneet från 
Finlands Nationalteater.  
Juha Hurme har regisserat Sirius Teatern och Teater Mars bejublade 
föreställning På friarstråt av Aleksis Kivi, nyöversatt av Niklas Groundstroem. 
Wasa Teater ställer svåra frågor i Kontrakt med Gud, det gör också Blaue Frau& 
Unga teatern i Svårast är det med dom värdelösa. 
Samtidigt får vi småle åt oss själva i Teater Viirus Identity is a Myth, som spelas 
ute på Fabriksudden, och Gimme Another Country (Venus & Mars).  
Samiska Sara Margrethe Oskal joikar och gycklar i Guksin Guollemuorran, på 
engelska. 
Babettes gästabud kommer från Danmark i Anders Ahnfelt-Rönnes tolkning.  
 
För barn spelar Unga Teatern Den fula ankungen, Turteatern har omtolkat den 
gamla sagan om Gåsen, Totem-Teatern framför Jag är Kungen, Quo Vadis och 
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Uusi Teatteri spelar Mamma ska räddas (på både finska och svenska) i sin jurta, 
Fraktteatern tar oss till I Mamma Rosas kök, Taskuteatteri Mimic ger mim-
föreställningen Ai-jai-Jai!. 
 
Kreativa processer pågår under festivalen: Ny dramatik föds också under 
själva träffen 
 
Ett projekt kring Nobelpristagaren Elfride Jelinek engagerar 5 regissörer och 15 
skådespelare under fredagen, då man arbetar med samma text, sedan visar upp 
resultatet. Föreningen LUST står bakom.  
Labbet håller en workshop kring kvinnlig humor och visar upp en showcase, 
katastrof-temat behandlas i Todellisuuden Tutkimuskeskus’ workshop Utopia: 
Hanko. 
Om man vill fördjupa sin relation till sitt eget skapande kan man delta i Camilla 
Hellbergs workshop Fitzmaurice Voicework, och Christian Albouy håller korta 
mim-kurser gratis i parken. 
Strindbergåret tas upp i form av Viirus repetition av Ett drömspel, riktad till unga. 
 
En liten musikalisk pärla utgör Under, Carita Holmströms urval och kompositioner 
av Wislawa Szymborskas texter. 
Musikalisk njutning ger också bandet Sepia, krogshowen Josefina ikväll, Nyanser 
ur Isolation av De Kristallklara, och – eventuellt- överraskningsbändet från 
Sverige: Träningsverk med risk för huvudvärk. 
 
Gustafs svärd svingas ute på ön Gustavsvärn, Robert Jägerhorn trollar i Magic. 
Six Fingers Theatre spelar objektteater i Trafika, Christian Albouy agerar 
Brevbärare Bidule i parken vid Tältet. Da street ensemble ställer folk på gatan 
inför dilemman i Much ado about nothing, 
 
Dramatikersamtal, debatter och nätverkande bidrar till att Hangöträffens 
teaterpolitiska puls aktiveras och breddas. 
 
Boka veckoslutet 7 – 10.6.2012!  
Följ med på webbsidan www.hangoteatertraff.org och på Facebook.  
 
Konstupplevelser motverkar katastrof! 
 
Mera information, ackreditering och intervjuer: 
Annina Blom / info@hangoteatertraff.org / 050-3591391 
	  


