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Marianna Iivonen
Marianna on kilpaillut tanssijana sekä koreografina niin FDO:n kuin IDO:n kilpailuissa.
Hän on opettanut yli kymmenen vuotta eri tanssilajeja (mm. disco, show) ja
vuosien saatossa Mariannan oppilaat ovat saavuttaneet lukuisia mitalisijoja eri kilpailuissa.
Tanssin lisäksi hän on ohjannut myös muuta liikuntaa ja työskennellyt yläasteen liikunnan- ja
terveystiedon opettajana.

Maria Isaksson
Maria Isaksson has one of the biggest dance school in Sweden, she is also the head leader in
organize competitions in Sweden. Her dance school has several world championships and European
championships medals in disco and disco freestyle since 25 years.
Maria was for 10 years the president of the Swedish dance organization, SDO. Since 1991 she has
been judging for the IDO and she was one of founder of disco dance to get their own category at the
IDO dance competitions.
As a dancer Maria was part of team Sweden in the category ballroom and latin, represented at the
European championship. Maria was also the one who started and brought disco and disco freestyle
competition style to Sweden.

Saara Kylmänen
Saara Kylmänen on tanssi- ja koulumaailmassa toimiva pedagogi, joka on tanssinut yli
kolmenkymmenen ja työskennellyt tanssin parissa melkein kahdenkymmenen vuoden ajan. Saaralla
on latinoshow’ssa useita suomen- ja maailmanmestaruuksia pienryhmässä, ja hän on tehnyt
latinoshow-koreografioita siitä lähtien, kun lajissa on Suomessa kilpailtu.
Saaran tausta on kilpatanssissa, jossa hän on kilpaillut niin amatöörinä kuin ammattilaisenakin. Hän
on myös esiintynyt useissa tanssi- ja kesäteatteriproduktioissa sekä ollut opettajana Tanssii Tähtien
Kanssa -ohjelmassa vuonna 2007. Tanssimisessa Saara arvostaa ennen kaikkea tunnetta ja
heittäytymistä, koreografiassa omaa näkökulmaa ja raikkaita ideoita.

Oona Moilanen
Oona on espoolainen, nykään Oulussa vaikuttava tanssinopettaja. Hän aloitti kilpailemisen vuonna
2004, ja jatkoi sitä noin kymmenen vuotta niin SM- kuin MM-tasollakin. Näiden vuosien aikana
hän ehti kerätä lukuisia mitalleja enimmäkseen disco- ja showtanssin puolelta. Hän on toiminut
tanssinopettajana jo 17-vuotiaasta asti. Oonalla on paljon esiintymiskokemusta erilaista
tapahtumista ja tilanteista, mm. Dance Suomen toisen tuotantokauden finalisti. Hän on myös
aikaisemmin tuomaroinut FDO:n kilpailuissa.

Edilio Pagano
I started dancing Rock and Roll and Boogie Woogie in 1981. I participated in several national and
international competitions. I won for several years the title of regional champion, the Italian
champion and was finalist at the world championships. In 1996 I graduated Master of Dance in the
disciplines freestyle (disco dance and show dance) and dance jazz (rock and roll and boogie
woogie) at the Italian Dance Professionals Federation. In 1997 I became an international judge IDO
(International Dance Organization) and WRRC (World Rock and Roll Confederation). Since 1999 I
have judged the National Championships of the Italian Dance Sport Federation, the national
championships in Norway, Sweden, Denmark, France, Germany and Ukraine.
For IDO I have judged for example:
2010 World Championship Couple Dance (Czech Republic)
2011 World Championship Couple Dance (Germany)
2012 European Championship Couple Dance (France)
2012 World Championship Disco Dance (South Africa)
2012 European Championship Disco Dance (Denmark)
2012 World Championship Couple Dance (Czech Republic)
2012 European Championship Jazz Dance (Poland)
2013 WORLD GAMES Salsa 2013 (Colombia – South America)
2013 World Championship Couple Dance (Austria)
2013 World Championship Show Dance (Germany)
2013 World Championship Tap Dance (Germany)
2014 European Championship Couple Dance (Bosnia-Herzegovina)
2014 World Championship Jazz Dance and Modern Dance (Poland)
I was also Chariman of judges, supervisor and scrutineer in the following competitions for example:
2010 World Cup Synchro Dance (Italy)
2013 Dance World Festival (France)
2013 World Cup Oriental Dance (Italy)
2013 European Championship Jazz and Modern Dance (Italy)
2013 World Championship Couple Dance (Italy)
2014 World Championship Synchro Dance (Italy)
2014 World Championship Couple Dance (Austria)
Currently I’m:
National Technical Director of IDO and WRRC disciplines in FIDS
Vice President of IDO (International Dance Organization)
Vice President of WRRC (World Rock and Roll Confederation)
Member of Council MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva)
Founder of ANIDS (Accademia Nazionale Insegnanti Danza Sportiva)

Roman Shabanov
Roman Shabanov, dance trainer and choreographer from Moscow, Russia
European Disco Dance Champion 2015; Vice-World Champion 2011; multiple times finalist and
top 3; finalist in UK freestyle and slow dance in Disco Kid (DKKQ) in Blackpool, UK. Been
competing internationally in IDO for 12 years, been presenting workshops, teaching and judging all
over Europe and Russia.

Elina Valtonen
Elinalla on kokemusta tanssitaiteilijan töistä yhdessätoista eri valtiosta. Pitkäaikaisimpana
kiinnityksenä on ollut työskentely afrokaribialaisnykytanssi-companyssa Kanadassa 1,5 vuotta.
Kiertue-elämä on tullut tutuksi Pohjois-Amerikan ohella myös Karibialla. Monikulttuurisuus onkin
hänen suurimpia inspiraation lähteitään. Tällä hetkellä hän toimii freelance-tanssitaiteilijana mm.
Tanssiteatteri Raatikolle ja Mamia Companylle. Elina rakastaa kokonaisvaltaista, hikistä ja
eläimellistä tanssia. Hänen intohimonsa on yhdistellä afroperäistä ja länsimaista liikekieltä. Elina on
intohimoinen jakamaan tanssin vapauttavaa sanomaa, joka ohjaa meitä kohti totuutta.

