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1. Performing Arts IKM ja SM karsinta II 2020 

Videoiden viimeinen toimituspäivä on sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi tämän viikon sunnuntaina 

14.6. Videot tulee kuvata edestäpäin niin, että kaikki kilpailijat näkyvät. Kameraa saa liikuttaa, 

mutta videointia ei saa editoida tai leikata kuvauksen jälkeen. 

 

Karsinta II -kilpailun Rising Star ja Production -ilmoittautumiset ja maksut on siirretty Performing 

Arts IKM ja SM -kilpailuun 5.-6.9.2020. Kilpailijoiden tulee tarkastaa omat ilmoittautumiset 

jäsenrekisteristä omista kilpailuilmoittautumisista. 

 

2. Tiedotusjaoston instalive maanantaina 15.6. 

Tervetuloa historian ensimmäiseen FDO:n tiedotusjaoston instalivekeskusteluun ensi maanantaina 

15.6. klo 17:00-18:00! Kuulemme mielellämme kehitysehdotuksianne FDO:n viestintään ja 

markkinointiin! Ennakkokysymyksiä keräämme jo tämän viikon aikana yhdistyksemme Instagram 

story-osuudessa. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

 

3. Performing Arts IKM ja SM 2020 sekä Street IKM ja SM 2020 

Performing Arts IKM ja SM 2020 -kilpailun maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 22.7. 

Street IKM ja SM 2020 -kilpailun maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 29.7. 

 

4. Rekisterituomarihaku 

Jos et ole vielä rekisterituomari, alla olevien kriteereiden täyttyessä voit laittaa elokuun loppuun 

mennessä hakemuksen FDO:lle osoitteeseen toimisto(at)fdo.fi 

Hakemukset käsitellään kerran vuodessa syksyn ensimmäisessä FDO:n hallituksen kokouksessa. 

 

Voit hakea rekisterituomariksi, jos sinulla on tuomarointiin riittävä tanssin asiantuntemus ja FDO:n 

tuomarikoulutuksessa (8h) hankittu pätevyys sekä lisäksi vähintään yhden FDO:n alaisen, 

kansallisen kilpailun hyväksytty näyttö tuomarityöstä (ei varjotuomarointi). Rekisterituomarina 

nautit mm. korkeampaa tuomaripalkkaa ja FDO:n alaisiin kansallisiin kilpailuihin valitaan 

tuomareita ensisijaisesti rekisteriin kirjattujen tuomarien joukosta. 

Rekisteriin haetaan sähköpostilla, katso tarkemmat lisätiedot ja ohjeet 
https://fdo.fi/tietoa/tuomarit/ 

5. Toimisto kesälomalla 

https://fdo.fi/tietoa/tuomarit/


Toimisto on lomalla 29.6.-15.7. Pyydämme ottamaan huomioon, että muutkin luottamushenkilöt 

pitävät lomaa pääosin juhannuksen jälkeen heinäkuussa. 

 

6. Vuosikokous 16.8.2020 klo 17:00 Helsingissä 

Merkkaa päivämäärä kalenteriisi! Tänä vuonna erovuorossa ovat street-, latino show-, Performing 

Arts- ja kilpailujaostot. Myös tiedotusjaostoon kaivataan lisäkäsiä lisääntyvän markkinoinnin  

johdosta! Lisätietoa saat jaostoista! Lämpimästi tervetuloa toimintaan mukaan! 

 

Hyvää kesän alkua! 

FDO ry 

 


