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LEHDISTÖTIEDOTE 4.5.2012 
 
EUROOPPA SYKKII HANGOSSA  
 
Hangon Teatteritreffit lähestyvät. 21. festivaali järjestetään 7 – 10 kesäkuuta 
2012, vuoden teemana on Taide vastaan katastrofi. Festivaaliohjelma on nyt 
julkaistu! 
 
Mielenkiintoisessa näytelmien ja performanssien kokonaisuudessa meitä 
heitellään globaalin vastuun ja henkilökohtaisen moraalin välillä, syvän 
myötätunnon ja vapauttavan naurun välillä.  
 
Vuoden teemaa valotetaan eri näkökulmista, monilla kielillä ja usein ilman 
sanoja. Hangon Teatteritreffit on jo itsessään esimerkki taiteen voimasta. 
  
Välimeren tuulia Itämeren rannikolla 
 
ScarlattineTeatro Italiasta vie yleisön site-specific kokemukselle Hangon 
puistovuorille In-Boscati /The eyes path #2 The Siren	   –esityksen myötä. Quo 
Vadis esitetään sekä lapsille että aikuisille jurtassa. Turteatern Tukholmasta 
vierailevat Hangossa jopa tappouhkauksia saaneella SCUM-manifestet 
esityksellä.   
 
Yhtenä festivaalin kohokohtana nähdään Kristian Smeds Ensemblen esitys Sad 
Songs from the Heart of Europe. Aldona Bendoriütén loistava esitys käännetään 
liettuasta ruotsiksi.  
 
Dokumentaarinen näytelmä Seven, jossa seitsemän dramaatikkoa tulkitsee 
seitsemää naisaktivistia eri puolilta maailmaa ja jotka lukee seitsemän tunnettua 
mielipiteiden muodostajaa, on kiertänyt maailmanlaajuisesti. Marcus Groth ohjaa 
mm. Elisabeth Rehniä, Bettina Sågbomia, Fatbardhe Hetemaita ja Eva Biaudeta 
samassa asetelmassa kuin lokakuussa 2011 nähtiin Svenska Teaternilla 
Helsingissä. (www.sevenwomen.se)  
 
Ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvaa uhkaa planeetallamme käsitellään mm. 
Suomen Kansallisteatterin näytelmässä Globen uupuneet.  
 
Juha Hurme on ohjannut Sirius Teatterin ja Teatteri Marsin ylistetyn näytelmän, 
Aleksis Kiven kirjoittaman Nummisuutarit (På friarstråt). Niklas Groundstroem on 
uudelleen kääntänyt näytelmän ruotsiksi.   



	  

	   2	  

Wasa Teater esittää vaikeita kysymyksiä näytelmässä Kontrakt med Gud, niin 
kuin myös Blaue Frau&Unga teatern esityksessään Svårast är det med dom 
värdelösa. 
 
Samalla saamme hymyillä itsellemme Viiruksen näytelmässä Identity is a Myth, 
joka esitetään ulkona meren rannalla ja Gimme Another Countryssa (Venus & 
Mars).   
 
Saamelainen Sara Margrethe Oskal joikaa ja ilveilee englanniksi Guksin 
Guollemuorrassa. 
Babettes gästabud vierailee Tanskasta Anders Ahnfelt-Rönnen tulkitsemana.  
 
Lapsille Unga Teatern esittää näytelmän Den fula ankungen, Turteatern on 
uudelleen tulkinnut vanhan sadun Gåsen, Totem-Teatteri esittää näytelmän Jag 
är Kungen, Quo Vadis näytelmän Mamma ska räddas – Pelastakaa äiti (sekä 
ruotsiksi että suomeksi) jurtassaan, Fraktteatern esittää I Mamma Rosas kök ja 
Taskutatteri Mimic miimisen esityksen Ai-jai-Jai!. 
 
Luovia prosesseja festivaalin aikana: Uutta dramatiikkaa syntyy itse treffien 
aikana 
 
Uusi projekti Nobel palkinnon saajan Elfride Jelinekin ympärille tuo yhteen 5 
ohjaajaa ja 15 näyttelijää perjantain aikana jolloin kaikki osallistujat työstävät 
samaa tekstiä, ja lopputulokset esitetään yleisölle. Yhdistys LUST järjestää 
kyseisen työpajan. 
Labbet esittää naisten huumoria käsittelevän showcase:in, katastrofi-teemaa 
käsitellään Todellisuuden Tutkimuskeskuksen työpajassa Utopia: Hanko. 
Camilla Hellbergin työpaja Fitzmaurice Voicework antaa mahdollisuuden 
syventää suhdetta omaan luovuuteen ja Christian Albouy pitää lyhyitä mimiikka-
kursseja maksutta puistossa. Strindberg-vuosi näkyy ohjelmistossa Viiruksen 
avoimessa Ett Drömspel (Uninäytelmä) -harjoituksessa, esitys on suunnattu 
nuorille.  
 
Pieni musiikillinen helmi on Under, Carita Holmströmin valikoimat tekstiosuudet 
ja sävellykset perustuu Wislawa Szymborskan teksteihin. 
 
Musiikillista nautintoa tarjoavat myös Sepia-yhtye, Josefina ikväll, De 
Kristallklaran Nyanser ur Isolation, ja yllätysbändi Ruotsista: Träningsverk med 
risk för huvudvärk. 
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Gustafs svärd  esitetään Gustavsvärnin saarella, Robert Jägerhorn taikoo 
esityksessä Magic. Six Fingers Theatre esittää esineteatteria Trafikassa, 
Christian Albouyn Brevbäraren Bidule on nähtävissä puistossa Teltan lähistössä. 
Da street ensemble ja Much ado about nothing, asettaa ihmiset kadulla 
ongelmallisten tilanteiden eteen.  
 
Dramaatikkokeskustelut, väittelyt ja verkostoituminen ovat osana siihen että 
Hangon Teatteritreffien teatteripoliittinen pulssi aktivoituu ja laajentuu.  
 
Varaa viikonloppu  7 – 10.6.2012! Seuraa verkkosivuja www.hangoteatertraff.org  
ja Facebookia.  
 
Taide-elämykset vaikuttavat katastrofeja vastaan! 
 
Lisätiedot, akreditoinnit ja haastattelut: 
Annina Blom / info@hangoteatertraff.org / 050-3591391 
	  


