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Får publiceras genast

Konst och kunskap möts på Hangö Teaterträff 2018 - Programmet är nu publicerat!
Den 27e årgången av Hangö Teaterträff fortsätter utveckla festivalen med starkt program som
kombinerar internationellt, lokalt och ny finlandssvensk scenkonst i Hangö den 7–10.6. I årets
program närmar vi oss frågan om konstens och kunskapens gemensamma grund och skapar
plats för möten mellan generationer.
“Med årets Hangö Teaterträff fortsätter vi där vi blev förra året. Vi jobbar vidare på grunden
av festivalens traditioner och fortsätter mot nya möten över nations- och generationsgränser
för att hitta nya teateruttryck inom den finlandssvenska teatern” säger styrelseordförande
Jonas Welander.
I föreställningen Nightwalks with Teenagers möts det lokala med det internationella när
kanadensiska gruppen Mammalian Diving Reflex tillsammans med ungdomar från Hangö för
publiken på en nattlig promenad. I föreställningen The Knowledge, av svenska koreografen
och filmskaparen Gunilla Heilborn, lär vi oss om att navigera i världen och hur hjärnan
fungerar. Dessutom kommer vi att se Amor fati av Anna-Mari Karvonen och Anni Puolakka
och De langerhanska öarna av Klockriketeatern. I år har barnteater fått en viktig plats i
programmet med bland annat Faust for Kids som ingår i ett norskt projekt som gör stora
klassiker tillgängliga för barn.
“Hangö Teaterträff som mötesplats, med allt som det medför mellan de olika
programpunkterna, är fortsättningsvis en central del av festivalupplevelsen. Det är ju precis i
de små stunderna som en festival skiljer sig från repertoarteatern. På en festival skapas
kollektiv som inte bara delar på en upplevelse, utan på en mångfald av upplevelser”, fortsätter
Welander.

Förutom föreställningar erbjuder festivalen intressanta workshops och diskussioner om bl.a.
#MeToo-rörelsen. Dessutom samlas en kritikerpanel varje dag för att diskutera samtliga
föreställningar på teaterträffen. Eftersom Hangö är en badort erbjuder Hangö Teaterträff sina
gäster både på festivalbastu och morgonyoga på stranden.
Festivalen skulle inte vara samma utan festivalklubbarna i Hangö. I år kan man tjuvstarta
festivalupplevelsen med MEGABASH-fest som Hangö Teaterträff ordnar i samarbete med
Teater Viirus. Festen ordnas fredagen den 18.5 på Teater Viirus med start kl. 18.00.
Programmet för Hangö Teaterträff 2018 hittar du här:
https://www.hangoteatertraff.org/program
Mera information om MEGABASH-festen med Teater Virus finns här:
https://www.facebook.com/events/567775563601630/
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