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JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen syysohjelmiston päättävä Henna-Maria Hanhinevan Naisen sydän on 
tanssiteos katseesta, kohtaamisesta ja ystävyydestä. 
 
 

HENNA-MARIA HANHINEVA: NAISEN SYDÄN 
 
Valvesali 
Pe 18.10. klo 19, ensi-ilta 
La 19.10. klo 19 
Su 20.10. klo 16 
To 14.11. klo 19 
Pe 15.11. klo 19 
La 16.11. klo 19 
 
 

Sydän on ympäri kehoani 
  
Naisen sydän on piirissä tapahtuva kohtaamisten kudelma kahdelle tanssijalle ja muusikolle, jonka instrumentteina 
ovat piano ja oma ääni. Naisen sydän sykkii inhimillisyyttä, kurkistaa tekijöidensä kokemushistoriaan, kurkottaa 
kohti sydänten välistä ymmärrystä, uskaltaa paljastaa itsensä, jotta joku, joka välittää, on vastassa, kun tipumme ja 
inspiroituu sosiologi Francesco Alberonin ajatuksista aidosta ja tasaveroisesta ystävyydestä. 
  
Ihmissielu - valloittava, muuttuva, monimutkainen 
  
Teoksen taustalla on kysymys, voisiko naisten välinen ystävyys olla kannustavaa vailla kilpailua? Voisiko ystävyys 
olla kuin pitkä lämmin kesäpäivä, jossa on lupa kompuroida ja olla keskeneräinen? Miltä se silloin tuntuisi, miten 
sitä kehollisesti elettäisiin? Teos on kiinnostunut myös katseesta niin konkreettisena tekona kuin symbolisesti: millä 
tavoin katson itseäni ja sen myötä toisia? 
  
Sydämeni rakastaa sinua 
 
Ohjaus ja koreografia: Henna-Maria Hanhineva ja työryhmä | Tanssijat: Heli-Maria Latola ja Marjukka 
Savolainen | Musiikin sävellys ja esitys: Mari Vuoritie | Puvustus: Mervi Vainio | Valosuunnittelu: Pauli Niemelä 
Tuotanto: JoJo - Oulun Tanssin Keskus | Teosta on tukenut: Läntinen tanssin aluekeskus 
 
Yleisötyö: Naisen sydän -työpajassa pääset tutustumaan teoksen maailmaan oman tanssin ja kirjoitusharjoitteiden 
kautta sekä tapaamaan työryhmäläisiä. Työpaja on maksuton ja tarkoitettu Naisen sydän -teoksen katsojille.  

Lisätietoja: https://www.jojo.fi/yleisotyo-naisen-sydan 
 
Tietoja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksesta:    
JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin 
tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. 
Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii 
tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia. Lisäksi JoJo tarjoaa 
kaikille avoimia yleisötyöpajoja. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen 
toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus sekä Oulun kaupunki. 

https://www.jojo.fi/yleisotyo-naisen-sydan

