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PRESSMEDDELANDE 1.6.2012 KL.13.00 
 
Kandidaterna för Antonia-priset 2012 är nominerade! 
 
Sex kandidater tävlar om Hangö Teaterträffs konstnärliga pris, Antonia-priset: 
 
1. Isolation / De Kristallklara 
2. Kontrakt med Gud / Wasa Teater 
3. Play Alter Native / Viirus 
4. Svårast är det med dom värdelösa / Blaue Frau och Unga Teatern 
5. Wall to Wall / Blaue Frau 
6. Worship / Nya Rampen 
 
Se bilaga 1 för motiveringar. 
 
Antonia-prisets mening är att lyfta fram betydelsen av konstnärligt mod och mångfald inom 
svenskspråkig teater i Finland.  
 
Antoniaprisets jury är roterande och i år har den bestått av teaterdesigners, dvs. kostym-, ljus-, 
ljud-, och scenografiplanerare. Juryn har sammanlagt sett ett tjugotal föreställningar under det 
gånga året och pristagaren utses under Hangö Teaterträff lördagen den 9 juni på kvällen. Hangö 
teaterträffs styrelse har utsett juryns ordförande som valt fyra jurymedlemmar att arbeta med. Juryn 
är hemlig fram till dess för att urvalsarbetet ska ske så diskret som möjligt.  
 
Antonia-priset delades ut för första gången 2006 och då valde kritikerjuryn sin favorit No Return 
(Teater Viirus). År 2007 delade en publikjury ut priset till Valerie Solanas ska bli president i 
Amerika (Teater 90°), 2008 valde skådespelarjuryn Vittra (Svenska Teatern), 2009 valde 
dramatikerjuryn Anatomia Lear (arbetsgruppen Hasán, af Schultén och Nybo) till årets pristagare 
och 2010 belönades Gustava du drömmer! (Wasa teater) av en skådespelarstuderarjury. Ifjol gick 
priset till Joakim Groth för produktionerna Faster Elses liv och andra historier, Apollo i Fähuset 
och Blåst.  
 
Priset är uppkallat efter konstnären Antonia Ringbom, en av Hangö Teaterträffs grundare. 
 
Hangö 21sta Teaterträff ordnas 7-10.6.2011 
 
Kontakt 
Ona Ukkola, pressansvarig 
040 5360404, ona.ukkola@gmail.com 
 
Annina Blom, festivalkoordinator 
050 3591391, anninablom@gmail.com 
 
info@hangoteatertraff.org 
www.hangoteatertraff.org 
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Bilaga 1 
 
DE	  NOMINERADE	  FÖR	  ANTONIA-‐PRISET	  2012	  
	  
	  
ISOLATION	  	   Arbetsgruppen	  De	  Kristallklara	  
	  
Isolation	  är	  lyckad	  kombination	  av	  föreställning,	  konsert	  och	  installation,	  utan	  ett	  
narrativ	  men	  med	  ett	  klart	  budskap.	  Det	  stiliga	  galleriutrymmet,	  den	  coola	  och	  
känsloväckande	  musiken	  och	  projiceringarna	  med	  skådespelare	  som	  vi	  aldrig	  ser	  
live	  ger	  en	  upplevelse	  om	  och	  synpunkter	  på	  isolation	  på	  många	  nivåer.	  De	  
kristallklara	  har	  lyckats	  i	  att	  behandla	  ett	  tungt	  tema	  med	  en	  ironisk	  
hipstermentalitet.	  
	  
Delar	  ur	  föreställningen	  visas	  i	  klubbmiljö	  under	  Hangö	  Teaterträff:	  
Tid:	  Torsdag	  7.6	  kl.	  22-‐	  
Plats:	  Maret	  
	  
Pressbilder:	  http://www.dekristallklara.com/	  
	  
Kontrakt	  med	  Gud	  
	  

Wasa	  Teater	  

	  
Kontrakt	  med	  Gud	  på	  Wasa	  teater	  behandlar	  moralitet	  på	  ett	  enkelt	  och	  sällsynt	  
klart	  sätt,	  både	  scenografiskt	  och	  tematiskt.	  Den	  avskalade	  föreställningen	  
genomförs	  med	  några	  framstående	  skådespelarprestationer,	  som	  påminner	  om	  
ansvar	  på	  en	  personlig	  nivå,	  på	  ett	  personligt	  sätt.	  
	  
Spelar	  under	  Hangö	  Teaterträff:	  
Tid:	  Torsdag	  7.6	  kl.	  17.30	  
Plats:	  Haga	  Park	  
	  
Pressbilder:	  http://www.wasateater.fi/press_info.php?press_id=61	  
	  
Play	  Alter	  Native	  
	  

Viirus	  

	  
Play	  Alter	  Native,	  den	  andra	  delen	  av	  Det	  lystna	  landet	  på	  Viirus,	  är	  ett	  
insiktsfullt	  äventyr	  med	  färggrann	  hillbilly-‐estetik.	  Visuellt	  är	  föreställningen	  både	  
kompakt	  och	  fungerande	  och	  den	  fyndiga	  ljuddesignen	  har	  en	  exceptionell	  roll	  -‐	  
dubbningen	  blir	  inte	  bara	  en	  (bra)	  vits,	  utan	  ett	  fundament	  för	  det	  fina	  
ensemblearbetet.	  Trots	  ett	  allvarligt	  tema	  är	  föreställningen	  rolig	  och	  fräsch.	  
Ensemblen	  spelar	  utmärkt	  ihop,	  vilket	  också	  är	  kännetecknande	  för	  Viirus.	  
	  
Pressbilder:	  
http://viirus.fi/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=99	  
	  
Svårast	  är	  det	  med	  dom	  värdelösa	  	   Blaue	  Frau	  och	  Unga	  Teatern	  
	  
Blaue	  Fraus	  och	  Unga	  teaterns	  Svårast	  är	  det	  med	  dom	  värdelösa	  känner	  till	  



       

 3 

sina	  resurser	  och	  använder	  dem	  utmärkt	  väl.	  Med	  enkel	  utrustning	  skapar	  
ensemblen	  en	  stiliserad,	  men	  trovärdig	  föreställning	  om	  ett	  krävande	  och	  viktigt	  
ämne.	  Inga	  kompromisser	  är	  synliga	  i	  denna	  kompakta	  och	  av	  sin	  publik	  
uppskattade	  föreställningen.	  
	  
Spelar	  under	  Hangö	  Teaterträff:	  
Tid:	  Lördag	  9.6	  kl.	  15.45	  
Plats:	  Astrea	  
	  
Pressbilder:	  http://www.hangoteatertraff.org/sv/press.html	  
	  
Wall	  to	  Wall	  
	  

Blaue	  Frau	  

	  
Wall	  to	  Wall	  av	  Blaue	  frau	  är	  en	  intim	  och	  stark	  upplevelse.	  Audiovisuellt	  är	  den	  
minimalistisk,	  men	  har	  allt	  som	  behövs	  för	  att	  skapa	  en	  värld	  för	  skådespelare	  att	  
existera	  i	  tillsammans	  med	  publiken.	  Trots	  den	  starka,	  genomträngande	  närvaron	  
visar	  den	  luftiga	  och	  känsliga	  föreställningen	  också	  respekt	  mot	  publiken.	  
	  
Pressbilder:	  http://blauefrau.com/press/	  
	  
Worship	   Nya	  Rampen	  
	  
Nya	  Rampens	  Worship	  är	  ett	  rasande	  och	  utmanande	  ställningstagande	  till	  
Shakespeare.	  Den	  vågar	  dra	  sitt	  uttryck	  till	  det	  yttersta	  och	  håller	  sina	  
skådespelare	  under	  ett	  enormt	  fysiskt	  och	  psykiskt	  tryck.	  Denna	  hetsiga	  
föreställning	  vilar	  inte	  alls,	  även	  de	  få	  stilla	  stunderna	  är	  fulla	  av	  laddning	  och	  
energi.	  Den	  kaleidoskopiska	  scenbilden	  både	  upprepar	  och	  reformerar	  sig	  
konstant,	  medan	  musiken	  och	  ljudvärlden	  starkt	  stöder	  den	  hektiska	  stämningen.	  
	  
Pressbilder:	  http://www.nyarampen.fi/press.html	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
 
 
 
 
 


