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SAVE THE DATE – Hangö Teaterträff arrangeras för 28de gången 6–9.6.2019! 
	
Enligt tradition blir Hangös vackra skärgårdsmiljö under andra veckoslutet i juni 
en plats där scenkonst uppförs, upplevs, diskuteras och utvecklas. Även i år 
kommer Hangö Teaterträff att erbjuda sin publik nyskapande föreställningar, 
intressanta diskussioner och minnesvärda fester.  
 
Det fullständiga programmet publiceras lite senare i vår, men för att väntan inte 
ska bli för lång, vill vi redan nu ge några smakprov på vad som är på kommande. 
Årets festival kommer att ha ett starkt fokus på nya verk med premiär i Hangö: 
 
Oblivia, som hör till Finlands internationellt mest framstående grupper, kommer 
att presentera sitt nya verk Light & Easy, en strukturerad improvisation som 
tangerar teman som tid, död och förlust. Efter att ha presenterats som demo i 
Tyskland, blir det finlandspremiär i Hangö. 
 
Blaue Fraus stora nordiska samarbetsproduktion Harlequin undersöker 
romantisk, tvåsam kärlek ur ett normkritisk perspektiv. Utgående från 
Harlequinromanernas värld förbereder Blaue Frau och ÖFA-kollektivet från 
Sverige varsin föreställning och tre scenkonstnärer från Island tolkar temat 
visuellt. Delarna sammanställs till en helhet och presenteras i Hangö. 
 
Efter succén med 10 journeys to a place where nothing happens, fortsätter Juha 
Valkepää sitt samarbete med Taito Hoffrén. Pelko/Fear betraktar hur rädslor rör 
sig mellan det privata och universella. Föreställningen är en internationell 
samproduktion mellan Hangö Teaterträff, Kanuti Gildi Saal och BIT 
Teatergarasjen.   
 
Slutligen vill vi ännu avslöja ett av våra internationella gästspel; Mumiebrun, av 
den norska gruppen Susie Wang, är andra delen i en skräcktrilogi om den 
mänskliga naturen. Med rötter i bl.a. Baktruppen, har Susie Wang övergett den 
performativa postdramatiska traditionen för att återutforska mimetisk närvaro 
och fiktion. Susie Wangs föreställningar leker med en teatralisk “nästan-verklighet” 
i gränslandet mellan naturligt, onaturligt och övernaturligt.  
 



Fler programuppdateringar är på väg! Följ vår Facebook och Instagram för fler 
nyheter om övriga premiärer, gästspel, workshops och annat program som årets 
Hangö Teaterträff erbjuder. 
 
Följ oss:  
Facebook: facebook.com/hangoteatertraff 
Instagram: instagram.com/hangoteatertraff 
www.hangoteatertraff.org 
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