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Caroline Carro Havervall
Carolina "Carro Mothership" is a Professional Dancer based in Sweden, working world wide. She
has worked as a choreographer and dancer in performances and tours, and made a big name of
herself in the Streetdance scene by winning many top professional battles and competitions all
around Europe and participating worldwide. Worldfinalist Juste Debout two times! Worldfinalist
Battle of the Year! Winner of Streetstar Juste Debout Scandinavia two times! Winner of SDK two
times! Winner Wirujaca Strefa Poland 3 times! Winner Rytm Ulicy Poland! Her name "Carro
Mothership" comes from the Locking community and from her crew What Came Out of the
Mothership. She is one of the best locking female dancers in the world. She is a well known judge
in both the international underground and the commercial dance scen. She has judges top world
competitions such as SDK and The Notorious IBE in Holland (two of the biggest professional top
European Streetdance events), Yalta Summer Jam in Ukraine and Russia, City Pool Beatz in
Austria, Wirujaca Strefa in Poland, IDO World Championships in Disco Dance and Disco
Freestyle, soon also IDO Contemporary, Jazz and Modern, to mention a few. Furthermore she loves
teaching and has for the last 10 years been helping to form the new generation of elite dancers by
using her skills and knowledge in Disco, Hip-Hop, House, Locking, Popping, Breaking, Modern,
Jazz, Contemporary, Show and more styles. "For me Dance is a Language beyond words and a way
of Unity and Freedom".

Jutta Jalonen
Jutta Jalonen on helsinkiläinen laaja-alaisesti tanssin parissa työskentelevä liikkuja. Jutta on
opettanut päätoimisesti tanssia vuodesta 2005 lapsille, nuorille sekä aikuisille. Itselleen läheisiä
tanssilajeja (hip hop, show-, jazz-, nyky- ja discotanssi) hän on harrastanut ja opiskellut vuodesta
1990 niin Suomessa kuin ulkomailla. FDO:n toimintaan Jutta astui vuonna 1997 ja siitä lähtien hän
on itse kilpaillut, tehnyt koreografioita tai tuomaroinut vuosittaisissa tapahtumissa. Opettamisen
ohella hän on tehnyt koreografioita mm. kilpailuihin niin kansalliselle kuin kansainväliselle tasolle.
Aktiivisen tuomaroinnin Jutta aloitti FDO:n kilpailuissa vuonna 2007. Tanssin opettamisen ohella
Jutta työskentelee Tanssi-liiketerapeuttina sekä monipuolisena kehotietoisuus- ja taitovalmentajana
kasvavien lasten ja nuorten parissa.

Martin Jonsson
Martin is one of the original members of The Richboyz Project and he has been assisting Rob Rich
all over the world. Production wise he has been working on shows like Swanlake, Rite of Spring
performing in countries like Italy, Russia, Paris, Germany, Austria, Switzerland, Israel and more.
Home in Sweden you can see him dancing & choreographing in Idol, Eurovision and many other
shows.

Jari Saarelainen
Jari on arvostettu tanssija, tanssinopettaja, koreografi ja ohjaaja, joka tekee monipuolista ja näkyvää
uraa taiteen parissa tanssikouluissa, teattereissa ja televisiossa. Tanssitaiteen opinnot hän on
suorittanut Teatterikorkeakoulussa.
Monipuolisen tanssitaustansa ansiosta Jari on tullut tunnetuksi persoonallisesta, tunnistettavasta ja
tunnustetusta tyylistään, joka rikkoo rajoja baletista streettanssiin ja showlajeista nykytanssiin. Jari
on yksi Suomen menestyneimmistä koreografeista FDO:n historiassa.
Suurelle yleisölle hän on tullut tunnetuksi Tähdet,tähdet -viihdeohjelman koreografina ja tällä
hetkellä työn alla on Billy Elliot -musikaali Tampereelle.

Suvi Salmi
Suvi on rovaniemeläistaustainen, nykyään tamperelaistunut tanssija,
tanssinopettaja ja koreografi. Hän on aloittanut tanssiharrastuksen
8-vuotiaana Hot Cakes -tanssikoulussa Rovaniemellä ja kilpaillut vuodesta
2000 saakka FDO:n ja IDO:n kilpailuissa sekä Performing Arts-, Streetettä Disco-lajeissa. Suvi kilpailee aktiivisesti edelleen, nykyään
siirtyen yhä enemmän koreografin rooliin. Suvi on toiminut
tanssinopettajana vuodesta 2013. Hän on opettanut useita lajeja lapsista
aikuisiin ja valmentanut lukuisia kisaryhmiä sekä Tampereella Tanssikoulu
Hip Hop Housella että Porissa Sun Tanssistudiolla. Suvi on
kisavalmennuksessaan erikoistunut contemporary jazz - ja broadway
-lajeihin. Suvi avaa syksyllä 2019 oman tanssikoulunsa Suvi Salmi Dance
Companyn Tampereelle. Hän omaa vahvan teatteri- ja laulutaustan ja on
esiintynyt eri teattereiden musikaaleissa. Suvilla on myös filosofian
maisterin tutkinto Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksesta
ja hän työstää tanssinopettajan töiden ohella väitöskirjaa näyttelijöiden
muistin toiminnasta ja työhyvinvoinnista.

Vanessa Virta
Vanessa Virta on Helsingissä asuva tanssija, koreografi ja opettaja. Lempäälästä kotoisin oleva
Vanessa on ollut mukana fdo:n kilpailuissa yli 15 vuotta, tänä kautena ensimmäistä kertaa tuomarin
roolissa. Vanessa aloitti tanssimisen 5-vuotiaana baletilla, jonka jälkeen vietti useita vuosia
treenaten katutansseja. Teini-ikäisenä tutuksi tulivat myös show- ja discotanssi. Vanessalla onkin
paljon kilpailu- ja esiintymiskokemusta kaikista näistä lajeista. Hän on toiminut opettajana
Tampereella, Oulussa ja pääkaupunkiseudulla, sekä valmentanut kilpailevia ryhmiä. Vuonna 2017
Vanessa valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Tukholman taideyliopistolta Dans- och
cirskuchögskolanista. Opiskelujen jälkeen hän on työskennellyt mm. koreografina musikaalissa ja
esiintyjänä nykytanssiteoksissa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Jessica Öller
Jessica on espoolainen tanssinopettaja, koreografi ja tanssikouluyrittäjä.
Jessicalle on vuosien varrella kertynyt runsaasti osaamista monesta eri tanssilajista. Disco- ja
showtanssi ovat kuitenkin lähinnä sydäntä. Kilpailumenestystä on tullut kummassakin lajissa sekä
SM- että MM-kilpailuissa. Jessica on myös menestynyt koreografina kotimaassa ja ulkomailla.
Tanssi on aina ollut tärkeä osa Jessican elämää ja rakkaus tanssiin on vain voimistunut viime
vuosien aikana. Nyt unelma omasta tanssikoulusta on vihdoin toteutunut!
Jessica toimii tällä hetkellä myös FDO:n Disco Dance -jaoston puheenjohtajana. Hänen
päämääränään on saada discotanssille lisää näkyvyyttä, ja paljon uusia tanssijoita lajin pariin!

