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Närmare 1800 deltagare samlades kring scenkonstens tecken i 
Hangö  
 
Juha Valkeapääs och Taito Hoffréns föreställning Pelko/Fear avslutade en väldigt 
lyckad och glädjefull Hangö Teaterträff 2019. Under 6–9.6 samlade festivalen 
närmare 1800 deltagare i soliga och somriga Hangö.  
 
“Med nästan hälften av föreställningarna slutsålda och mera förköp av biljetter än 
någonsin tidigare är man ju nöjd. Det verkar som om delvis en ny publik har 
börjat hitta till festivalen. De 150 gästande artisterna och volontärerna har fått alla 
arrangemang att löpa smidigt och publiken har njutit av festivalupplevelsen i 
solskenet”, avrundar verksamhetsledaren Jonatan Fogelholm. 
 
Under festivalen fick publiken se tillsammans 12 föreställningar, av vilka sex 
stycken var urpremiärer och tre stycken internationella gästspel från de nordiska 
grannländerna. Bland föreställningarna var Oblivias Light & Easy, Ensemble 
Bulleribocks Boris & Becker, Lommi, Sandqvist & Sikströms I’m Horny for 
Destruction! och norska gruppen Susie Wangs föreställning Mumiebrun.  
 
Förutom föreställningar fick publiken njuta av ett brett program som inkluderade 
Open Mic -kväll, konsert, fester och workshops. Dessutom samlades publiken för 
att lyssna på diskussioner om fria fältets strukturer och möjligheter, en panel av 
kritiker, om hållbara samarbetsmetoder och den norska scenkonstnären Trine 
Falch.   
 
“Med den tredje festivalen som vi nu planerat, efter att vår nuvarande styrelse tog 
över, är det tydligt att det finns en beställning för festivalen. Teater kan vara så 
mycket, och det är fint att se att så många är engagerade av att utforska vad allt 
det kan vara just på Hangö Teaterträff”, reflekterar styrelseordförande Jonas 
Welander. 
 
På lördagen den 8.6 utdelades också Antonia-priset, för konstnärligt mod och 
mångfald inom finlandssvensk teater. I år vann Blaue Fraus, ÖFA-kollektivets och 
Losti collectives föreställning Harlequin priset, som är nämnd efter en av Hangö 
Teaterträffs grundare, konstnären Antonia Ringbom. Årets jury bestod av 
studeranden från Konstuniversitetets Teaterhögskola, med motiveringen att vilja 
ge de allra nyaste på teaterfältet en möjlighet att definiera sin generations 
konstnärligt modiga och mångfaldiga teater. 
  



Festivalen kulminerades i Lördagsfesten på Hangö Casino där PaleÅWille 
återvände till scenen 30 år efter deras radioshow Pop i Topp sändes för sista 
gången. 
  
Hangö Teaterträff ordnas nästa gång 4–7.6.2020.  
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