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1. FDO:n kilpailut 2020 ja katsomoliput 

2. Jäsenstipendihaut 2020 

3. IDO:n arvokilpailut 2020 

4. Keskustelutilaisuudet instakyselynä tänä syksynä 

5. Tallenne Performing Arts IKM ja SM 2020 -kilpailusta 

6. Marraskuussa 2020 all styles pienryhmä aikuiset 2 ja 3 open Lahdessa 

 

1. FDO:n kilpailut ja katsomoliput 

Yhdymme kilpailijoiden iloon: on ollut hienoa nähdä ensimmäisten kilpailujen toteutuvan tänä 

syksynä pitkän treenikauden päätteeksi, vaikkakin monin rajoituksin! Olemme tehneet parhaamme 

tässä tilanteessa mm videoiden käytön mahdollistamisella. Kiitos kaikille positiivisesta ja 

myönteisestä suhtautumisesta ohjeisiin näissä erityisoloissa! 

 

Tutustu huolella näihin nettisivumme uutispalstalla ja somessa olevaan kolmeen ohjeeseen ennen 

jokaista kilpailua: 

Ohjeet kilpailujen järjestämisestä: 

https://fdo.fi/2020/08/16/ohjeet-tanssikilpailujen-jarjestamiseen-original-16-8-2020/ 

Ohjeet kilpailijoille, koreografeille ja tukijoukoille: 

https://fdo.fi/2020/08/25/ohjeet-kilpailijoille-koreografeille-ja-tukijoukoille/ 

Paikallisten AVI:en ohjeet vaihtelevat paikkakunnittain, joten tarkasta oman kilpailusi kilpailuinfo ja 

poikkeusjärjestelyt nettisivultamme: www.fdo.fi – kilpailut- tulevat kilpailut – klikkaa kisan nimeä. 

 

Näiden lisäksi löydät uutispalstaltamme kisakohtaiset video-ohjeet poikkeusjärjestelyin. 

 

Katsomolippujen määrä on myynnissä paikallisten AVI:en ohjeiden mukaisesti. Pahoittelemme 

katsomoiden rajallista kokoa. Kanssajärjestävät organisoivat mahdollisen lipunmyynnin ovelta 

kisakohtaisesti tilanteen mukaan. Seuraa nettisivultamme kilpailuinfoa kilpailut-osiossa! 

Tässä linkki FDO:n puheenjohtajan viestiin 17.9 FDO:n fb-ryhmässä: 

https://www.facebook.com/finnishdanceorganization 

 

2. Jäsenstipendihaut 2020 

10% vuoden stipendisummasta jaetaan tämän vuoden kilpailuista vapaamuotoisen hakemuksen 

perusteella. Deadline näille hakemuksille on tänä vuonna 15.10. sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi 

Ohessa lisäinfoa nettisivultamme: 

https://fdo.fi/kilpailut/stipendit/’ 

 

3. Arvokilpailut 2020 

Covid-19 -tilanteesta johtuen suurin osa kansainvälisen kattojärjestömme IDO:n arvokilpailuista on 

peruutettu. 

 

IDO:n jokavuotinen Gaala järjestetään lokakuussa. Riesan MM Show- ja Tapkilpailu on peruutettu ja 

vaihtunut virtuaalitapahtumaksi. Riesasta lähetetään muistelmia menneiltä vuosilta, online 

https://fdo.fi/2020/08/16/ohjeet-tanssikilpailujen-jarjestamiseen-original-16-8-2020/
https://fdo.fi/2020/08/25/ohjeet-kilpailijoille-koreografeille-ja-tukijoukoille/
http://www.fdo.fi/
https://fdo.fi/kilpailut/stipendit/


haastatteluja jne. Lisäinfoa ja tarkka päivämäärä julkaistaan pian IDO:n nettisivulla www.ido-

dance.com. 

 

Euroopan ulkopuolisista maista olevien matkarajoitusten takia nämä kaksi arvokisaa on vaihdettu 

EM-kisoiksi ja yritetään järjestää vielä loppuvuonna: EM Hip Hop, Disco ja Disco freestyle 

Ljubljanassa Sloveniassa sekä EM jazz, moderni ja baletti Ossassa Puolassa. Lisäinfoa ja tarkkoja 

päivämääriä mahdollisimman pian! 

 

 

4. Keskustelutilaisuudet tänä syksynä instakyselynä 

Turvavälien kunnioittamiseksi ja fyysisten kohtaamisten vähentämiseksi tänä syksynä ei järjestetä 

SM-kilpailuissa tutuksi tulleita keskustelutilaisuuksia. Sen sijaan viestintä- ja markkinointijaosto 

tekee instassa kisakohtaisen palautekyselyn. Pysy kuulolla! Vastaamalla saat kommenttisi ja 

ehdotuksesi kuuluviin! 

 

5. Tallenne Performing Arts IKM ja SM 2020 -kilpailusta 

Nyt on saatavilla kisatallenne Performing Arts SM ja IKM 2020 -kilpailuista. Tallennepaketit 

menevät yhtenäisesti viikonlopun kilpailuiden järjestyksessä. Jokainen paketti siis sisältää kyseisten 

sarjojen kaikki kilpaillut vaiheet, karsinnoista finaaliin asti. 

 

Yhden paketin hinta on 11,90€ ja kaikki 4 pakettia hintaan 39,90€. 

 

Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen suomentanssitapahtumat(at)gmail.com. Mainitsethan mitkä 

paketit haluat ostaa niin lähetämme paluupostissa linkin tallennuksiin ja laskun. 

 

Tallenne on kuvattu takaa keskeltä, joten kaikki koreografiat näkyvät selvästi ja kokonaisuudessaan 

ns. ¨ohjaajan paikalta¨ 

 

Paketti 1: 

Rising Star soolo juniorit 1 

Rising Star soolo juniorit 2 

Duo juniorit 1 

Duo juniorit 2 

 

Paketti 2: 

Rising Star muodostelma juniorit 

Pienryhmä aikuiset 1 

Production Cup 1/3 

Muodostelma juniorit 

 

Paketti 3: 

Duo aikuiset 1 

Pienryhmä juniorit 

 

Paketti 4: 

Rising Star pienryhmä juniorit 

Muodostelma aikuiset 1 

 



6. Marraskuussa 2020 All styles pienryhmä aikuiset 2 ja 3 open Lahdessa 

Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 -kilpailussa 7.-8.11.2020 on mukana sarja All styles 

pienryhmä aikuiset 2 ja 3 open. Tämä sarja käydään showcase-säännöillä ja laji voi olla mitä vaan. 

Open-sarjaan osallistuminen ei vaadi FDO:n jäsenyyttä, sen sijaan kilpailuluvan ja 

osallistumismaksun kylläkin. Maksut ja ilmoittautumiset tähän kilpailuun 23.9. mennessä! 

 

Hyvää treenikauden jatkoa! FDO ry 


