
 

Jäsenkirje lokakuu 2019  

  
 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts Soolo IKM ja SM 2020 8.-10.11.2019 Viikin normaalikoulu Helsinki , 

mukana lisäsarja pienryhmä aikuiset2 all styles open ja stipendit 

2. Dancers Forum, Performing Arts 

3. Koulutuksia 

4. Tapahtumakalenteri nettisivulla 

5. Kilpailut 2020 

6. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2020 

1. Performing Arts Soolo IKM ja SM 2020 8.-10.11.2019 Viikin normaalikoulu Helsinki , 

mukana lisäsarja pienryhmä aikuiset2 all styles open ja stipendit 

Alustava aikataulu on julkaistu nettisivullamme kilpailut-osiossa. 

Maksut ja ilmoittautuminen ovat auki 16.10. saakka. 

  

Musiikin latauksen voi tehdä teosilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 24.10. 

  

Kilpailu käydään vuoden 2019 jäsenmaksulla ja säännöillä, mutta 2020 vuoden ikärajoilla. 

Täten sooloissa ja duoissa ovat voimassa seuraavat ikärajat: 

JUNIORIT 1 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 13 ja 

enintään 14 vuotta. (Vuosina 2006-2007 syntyneet tanssijat) 

JUNIORIT 2 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 15 ja 

enintään 16 vuotta. (Vuosina 2004-2005 syntyneet tanssijat) 

AIKUISET 1: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana 17 vuotta tai ovat sitä vanhempia. 

(Vuonna 2003 syntyneet ja sitä vanhemmat tanssijat) 

  

Olemme myös lisänneet kilpailuun sarjan: 

Pienryhmä aikuiset2 all styles open. Open-sarja tarkoittaa, että kisaan voi osallistua myös muutkin 

kuin FDO:n jäsenet. 

  

Tulemme myös julkaisemaan tämän vuoden stipendiaatit kisoissa lauantaina iltapäivällä. Kellonaika 

tarkentuu lopullisessa aikataulussa. Kannattaa tulla Viikkiin paikalle tai pysyä some:n ääressä! 

2. Dancers Forum, Performing Arts  

FDO on perustanut ensimmäisen yhteisön, jossa tanssijat pääsevät keskustelemaan ja luomaan 

kehitysajatuksia. Ensimmäinen Forum koskee Performing Arts -lajeja. 



  

”Tule mukaan tekemään FDO:sta oman näköisesi! PA Dancers’ Forumissa pääset yhteisöön, jossa 

tanssijat voivat vapaasti keskustella, tutustua ja vaikuttaa! Voit tuoda omat ajatukset ja ideat tai 

seurata keskustelua helposti omassa whatsapp-ryhmässä! Forum on avoin kaikille alle 25v 

jäsenille. Laita sähköpostia ja pääset mukaan saman tein: performingartsjaosto.fdo(at)gmail.com.” 

3. Koulutuksia 

Laita seuraavat alustavat päivämäärät kalenteriin ylös: 8.11. latinokoreokoulutus Helsingissä ja 10.-

11.1.2020 tuomarin perus- ja jatkokoulutus Tampereella. Julkaisemme lisätietoa mahdollisimman 

pian. 

4. Tapahtumakalenteri nettisivulla 

Nettisivumme etusivulta löytyy kohta ”tapahtumakalenteri”. Sitä klikatessa avautuu kalenteri, jota 

täydennämme pitkin vuotta. Sieltä löytyvät mm. FDO:n kilpailut/koulutukset/tiiviskurssit, IDO:n 

kilpailut, kilpailujen deadlinet, hallituksen kokousajankohdat esityslistalla jne. 

5. Kilpailut 2020 

Kaikki ensi vuoden kilpailut löytyvät nettisivultamme kilpailut - tulevat kilpailut. Aikuiset 2 ja 3 

IKM 2020 -kilpailu pidetään 3.-4.10.2020 Oulussa. 

  

6. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2020 

Viikkiin on lisätty 10.11.2019 pienryhmä aikuiset2 all styles open -sarja. 

  

Latino Show IKM ja SM 2020 -kilpailuun 18.-19.4.2020 lisätään sarja Latino 

Show pienryhmä aikuiset2 open. 

  

Aiemmin olemme nettisivun uutispalstalla ja yhdistyksen fb-ryhmässä uutisoineet uusista Latin 

Style duo cha cha ja samba -sarjoista. 

  

Sekä kilpailusäännöistä että näistä ja muista uusista sarjoista vuodelle 2020 lähetämme erillisen 

yhteenvedon lähiaikoina. 

  

Hyvää kauden jatkoa! FDO ry , tiedotusjaosto                

 


