
FDO ry jäsenkirje, tammi-helmikuu 2020 

  

Tervetuloa aloittamaan kanssamme FDO:n juhlavuosi 2020! Siitä on tasan 30 vuotta kun yhdistys 

rekisteröitiin. Tasavuodet tulevat näkymään vuoden aikana eri tavoin toiminnassamme. 

  

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts IKM ja SM -karsinta II Kuopio 14.-15.3.2020 

2. Rising Star -tarkennus, huom Kuopion karsintaan tulevat! 

3. WDSF kilpailut Belgiassa toukokuussa 

1. Performing Arts IKM ja SM -karsinta II Kuopio 14.-15.3.2020  

Maksut ja ilmoittautuminen menevät umpeen ensi viikon keskiviikkona 19.2.! 

Kuopion kisahotellit ovat varattavissa kisahintaan tämän viikon sunnuntaihin asti 16.2.! 

Lisätietoja lokakuun jäsenkirjeestä sekä nettisivumme kilpailut-osiosta Kuopion karsinnan 

kisainfosta mutta tässä ne vielä kertaalleen: 

  

Sokos Hotel Puijonsarvi (4*) 

Varattavissa joko puhelimitse numerosta p. 010-762 9500 tai s-

postitse   sales.kuopio@sokoshotels.fi (varaukset ja tiedustelut) 

Varauskoodi: FDO2020 

  

standard yhden hengen huone 85,00€/vrk 

standard kahden hengen huone 95,00€/vrk 

standard kahden hengen huone lisävuoteella 110,00€/vrk 

  

Majoitushinnat sisältävät runsaan aamiaisen sekä asiakassaunan ja kuntosalin vapaa käytön. 

  

Lisäksi varattavana 7 kpl tilavampia superiorX-luokan huoneita: 

superiorX kolmen hengen huone 155,00€/vrk 

superiorX neljän hengen huone 175,00€/vrk 

  

Economy Hotel Savonia (3*) 

info@hotelsavonia.fi (varaukset ja tiedustelut) 

+358172555100 

Varauskoodi: FDO2020 

                             

1hh 72€ 

2hh 82€ 

mailto:sales.kuopio@sokoshotels.fi
mailto:info@hotelsavonia.fi


3hh 99€ 

4hh 119€ 

  

Hinnat sis. aamiaisen sekä pysäköinnin. 

2. Rising Star -tarkennus, huom Kuopion karsintaan tulevat! 

HUOM: kilpailusääntöihin tarkennus: 

Rising Star -sarjat on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille. Rising Star -sarjoihin eivät voi osallistua 

aiemmin kilpailuissa menestyneet kilpailijat, joiksi katsotaan seuraavat tanssijat: 

- Tanssija on selviytynyt kansallisessa kilpailussa nykyisessä ikäsarjassaan semifinaaliin kyseisessä 

sarjassa ja/tai 

· Tanssija on kilpaillut IDO:n kansainvälisissä kilpailuissa missä tahansa lajissa tai sarjassa 

  

Esimerkiksi Performing Arts pienryhmä semifinaali ei estä osallistumasta Performing Arts Rising 

Star sooloon. 

Sen sijaan, jos olet aiemmin osallistunut Performing Arts sooloon ja päässyt 

semifinaaliin tai finaaliin, et voi osallistua enää Performing Arts Rising Star sooloon.                        

3.  WDSF-kilpailut Belgiassa toukokuussa  

  

World Dance Sport Federation (eli Suomen Tanssiurheiluliiton kansainvälinen kattojärjestö) 

järjestää myös kilpailuja FDO:n lajeissa. FDO:n jäsenet voivat osallistua näihin kilpailuihin. 

  

Belgian Roeselaressa kilpaillaan ja opiskellaan seuraavasti: 

          

15.5.2020 WDSF tuomarikongressi Hip hop, Disco ja Stage Dance 

  

16.5.2020 WDSF World Championship/Adult/Youth Modern & Contemporary Dance 

               

16.-17.5.2020: 

- WDSF World Championship Stage dance (modern): solo/duo juniors/youth/adults 

- WDSF Open Disco: solo/duo juniors/youth/adults 

- International Hip Hop choreo - Disco - Stage dance  

  

Lisätietoja: http://www.dancenation.be 

  

Hyvää treenivuoden alkua! 

FDO ry, tiedotusjaosto 

 

 

http://www.dancenation.be/


 


