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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts karsinta II videokilpailuna 

2. Performing Arts karsinta II ennakkoon ostetut katsomoliput 

3. Kilpailutilanne 2020 

4. IDO:n arvokisat 2020 

5. IDO Master classes 

6. Lasten IKM 2021 päivämäärä vaihtunut 

7. Maksut 2020 

8. Juhla-arpojen tilaaminen 

 

1. Performing Arts karsinta II videokilpailuna 

Performing Arts toinen karsinta järjestetään videokilpailuna. Ohjeet on lähetetty kilpailijoille 

sähköpostitse ja julkaistu nettisivumme uutispalstalla. Videoiden viimeinen toimituspäivämäärä on 

vielä avoin, mutta aikaisintaan viikko sen jälkeen kun kokoontumiskielto on kumottu. FDO seuraa 

THL:n ohjeita ja infoaa uusista päivämääristä mahdollisimman pian. 

 

2. Performing Arts karsinta II ennakkoon ostetut katsomoliput 

Lippu.fi:stä ennakkoon ostetuista karsinta II katsomolipuista voi lähettää palautuspyynnön 

sähköpostitse peruutukset(at)lippu.fi. Pyydetty sähköpostitse, koska Light-järjestelmän sähköisessä 

linkissä on ollut toimivuushaasteita, luultavasti suuren käytön johdosta. 

Laita sähköpostiin seuraavat asiat: 

- tilaisuuden nimi Performing Arts karsinta II 2020 

- oma nimesi 

- tilinumerosi 

- lipusta löytyvä tilausnumero. 

Palautuspyynnöt viimeistään 30.4.2020. 

 

3. Kilpailutilanne 2020 

Performing Arts karsinta II -kilpailu järjestetään videokilpailuna. Muut kilpailut on siirretty, ei 

peruutettu. Teemme parastaikaa yhteistyötä kanssajärjestäjien kanssa ja infoamme uusista 

kisapäivämääristä, uusista viimeisistä ilmoittautumispäivämääristä ja muista yksityiskohdista 

mahdollisimman pian.  

 

-Disco IKM ja SM 2020 siirretty. 

-Latino Show IKM ja SM 2020 siirretty. 

-Lasten IKM 2020 1.-4.10.2020 välisenä aikana Oulussa. Tarkat viikonpäivät infoamme 

mahdollisimman pian. 

-Street IKM ja SM 2020 siirretty. 

-Performing Arts IKM ja SM 2020 siirretty. 

 

Kilpailijoiden ikä katsotaan kalenterivuoden mukaan, joten mahdolliset ryhmien kilpailijoiden 

vaihto onnistuu kilpailusääntöjen 2020 mukaisesti. Annamme näistäkin tarkemmat ohjeet 

mahdollisimman pian. 

 

4. IDO:n arvokisat 2020 



Covid-19 -tilanteesta johtuen IDO:n kevään arvokisat kesäkuun puoleen väliin saakka on joko 

peruutettu tai siirretty.  

 

Tällä hetkellä peruutettuja kilpailuja ovat muun muassa: 

-World Cup jazz ja moderni Moskova 

-EM Disco Chomutov  

-EM Hip hop Saksa sekä  

-MM Couple Dance (=Caribbean show) Tsekit.  

Näihin kisoihin teosilmoittautumisia tehneille on tästä infottu alkuviikosta sähköpostitse.  

 

Tällä hetkellä siirrettyjä kilpailuja ovat muuan muassa: 

-EM Show Sarajevo 

-EM jazz ja moderni Skopje 

-World Dance Challenge Meksiko heinäkuu. 

Näiden siirrettyjen kilpailujen ajankohta tulee olemaan mahdollisesti syys-lokakuu 2020. 

Kerromme uusista päivämääristä heti kun ne IDO:sta vahvistetaan. 

 

5. IDO Master Classes 

Mahdollisuus treenata on-line IDO:n Master classeilla. 

Keskiviikko 1.4. klo 1230 IDO:n facebookissa Dominica Kocourkova Disco Master Class 

Perjantai 3.4. klo 1230 IDO:n facebookissa Shirina ja Mika Einmal Contemporary Master Class 

Lisäinfoa: www.ido-dance.com 

 

6. Lasten IKM 2021 

Kilpailupaikan tilanteesta johtuen uusi päivämäärä on 8.-9.5.2021. 

 

7. Maksut 2020 

Koska kilpailut on siirretty, ei peruutettu, pyydämme teitä maksamaan edelleen vuoden 2020 

maksuja. Tämä turvaa samalla yhdistyksen taloutta ja toimintaa. 

 

8. Juhla-arpoja myynnissä 

30-juhlavuoden arpoja voi ostaa ja tällä tavoin tukea tämän vuoden tanssijoiden stipendien 

jakamista. 

Arpa maksaa 8 euroa kappale ja voit ostaa halutessasi useamman arvan kerralla. 

Palkintolistalta löytyvät mm auto ja matkalahjakortti. Joka viides arpa voittaa! 

Toimi näin: 

- maksa arpa tai arvat tilille FI54 1017 3000 0212 72 (vain arpamaksuja) 

- viite: juhla-arpa ja kpl-määrä 

- laita sähköposti toimisto(at)fdo.fi jossa kerrot arpojen lukumäärän ja osoitteesi 

- kun maksu näkyy FDO:n tilillä, postitamme arvat valtakunnan postissa kotiisi. 

Toivotamme erittäin hyvää arpaonnea! 

 

Tervettä kevättä kaikille toivottaen 

FDO ry 

 


