
FDO ry jäsenkirje lokakuu 2020 

2020-10-15 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Jäsenien stipendihaku päättyy tänä vuonna 18.10. 

2. IDO Gala”Best of the best” 14.11.2020 

3. MM Tap ja MM Show Riesa virtuaalisesti 21.11. ja 28.11. 

4. EM hip hop ja disco 2020 ei toteudu 

5. EM jazz, moderni ja baletti 2020 toteutuvat mahdollisesti Ossassa Puolassa 

6. Disco ja Latino show IKM ja SM 2020 tallenteet 

7. Lasten ja Aikuiset 2 ja 3 IKM 2020 tallenne ja valokuvat 

8. Performing Arts karsinta 1 2021 majoitus 

9. Koreografikoulutus alustavasti vuoden 2021 alussa 

10. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2021 

11. Juhla-arvat 30v edelleen myynnissä 

 

1. Jäsenien stipendihaku päättyy tänä vuonna 18.10. 

Syyskuun jäsenkirjeeseen viitaten: 10% vuoden stipendisummasta jaetaan myös tänä vuonna 

vapaamuotoisten 2020 kilpailijoiden hakemusten perusteella. Uusi deadline näille hakemuksille on 

tänä vuonna 18.10.2020 sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi. Liitä mukaan 2020 kilpailuhistoriasi sekä 

suunnitelmasi mahdollisen stipendin kohteeksi. 

Ohessa lisäinfoa nettisivultamme: https://fdo.fi/kilpailut/stipendit/’ 

 

2. IDO Gala ”Best of the best” 14.11.2020 

Osa hallitsevista aikuisten maailmanmestareista kilpailee Gaalan palkinnoista. 

Lisätietoja fb-tapahtumasta: 

https://www.facebook.com/events/349569979322357/ 

 

3. MM Tap ja Show Riesa 21.11. ja 28.11. virtuaalisesti 

MM Show pidetään virtuaalisesti 21.11. ja MM Tap 28.11., molemmat alkaen klo 20.00 CET. 

Mukaan pääsee IDO:n nettisivun kautta: www.ido-dance.com 

 

Voitte lähettää max 3 sekunnin video-selfien omalla kielellä malliin ”Terveisiä Suomesta: 

nähdään Riesassa ensi vuonna!” Laittakaa mukaan myös englanniksi tieto mistä maasta tervehdys 

on. Videot voi lähettää 25.10. mennessä sähköpostitse wendt(at)ewendts.com. Videoklipit eri 

maista kerätään yhteen ja julkaistaan. 

 

4. EM hip hop ja disco 2020 ei toteudu 

Alustavasti suunniteltu EM hip hop ja disco -kilpailu Sloveniassa ei toteudu koronatilanteesta 

johtuen. 

 

5. EM jazz, moderni ja baletti 2020 toteutuvat mahdollisesti Ossassa Puolassa 

IDO on edelleen toiveikas, että nämä arvokilpailut järjestettäisiin vuoden lopussa. Tämä ei 

kuitenkaan tässä muuttuvassa koronatilanteessa ole varmaa. 

 

29.11.-2.12 EM jazz ja baletti 

https://fdo.fi/kilpailut/stipendit/
https://www.facebook.com/events/349569979322357/


3.-5.12. EM moderni 

 

Siltä varalta, että nämä kilpailut toteutuvat, lunastakaa sekä automaattiset edustuspaikat että 

ilmoittautukaa jonoon sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi viimeistään sunnuntaina 25.10. 

Vahvistamme välittömästi tuon päivämäärän jälkeen edustuspaikat IKM/SM-sijoitusten perusteella. 

 

6. Disco ja Latino show IKM ja SM 2020 tallenteet 

Streamtallennetta voi tilata Disco ja Latino show IKM ja SM 2020 -kilpailuista striimi.eu 

 

7. Lasten ja Aikuiset 2 ja 3 IKM 2020 tallenne ja valokuvat 

Kaikki kisatallenteet tulevat kisojen jälkeen striimikauppaan:https://striimi.eu/kauppa/ 

Kisatallenteita tehdään kaksi: 

Heti kisojen jälkeen katseltava tallenne ilman sen kummallisempia leikkauksia. Katselukoodi 

toimitetaan sähköpostiin ja sillä voi avata tallenteen selaimessa katseltavaksi 10 kertaa viikon ajan. 

Myöhemmin leikattu laitteelle ladattava tallenne.  

Kaikki tallenteet löytyvät niiden valmistuttua kaupasta: https://striimi.eu/kauppa/ 

  

VALOKUVAT 

Valokuvaaja Petri Kekkosen kuvia Tullisalista voi ostaa kisojen jälkeen osoitteesta: 

https://petrikekkonen.kuvat.fi/…/kmUhvrjzxP5Wgs3qZfcXb8RTCp… 

Suuren kuvamäärän johdosta kuvien alustava läpikäynti kestää luultavasti ainakin viikon. 

Lisätietoja voi kysellä sähköpostilla petri.kekkonen@mail.suomi.net tai instassa DM:llä 

@petri.kekkonen. 

 

8. Performing Arts karsinta I 2021 majoitus 

 

FDO ry järjestää Performing Arts karsinta I 2021 -kilpailun Hyvinkää-salissa 13.-14.2.2021. 

 

Tässä ohjeet majoitusmahdollisuuksiin Scandic Hyvinkäällä. 

 Scandic Hyvinkää, Hämeenkatu 2-4.  

 
  Scandicin huonehintaan sisältyy aina runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen sekä 
 maksuton Wi-Fi. 
 

Aika 12. – 15.2.2021  
Huonetyyppi Standard  
Hinta: 
75 € yhden hengen huone / vuorokausi  
85 € kahden hengen huone / vuorokausi  
95 € kolmen hengen huone / vuorokausi  
superior huonelisä 20€/ huone/ vrk  
superior plus huonelisä 60€/ huone / vrk 
 

Varaaminen  
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: 
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode= BTAN120221  
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BTAN120221 nettisivuilta, puhelimitse tai 
sähköpostilla hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja käyttämällä.  
100 huonetta on varattavissa 8.1.2021 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.  
50 huonetta on varattavissa 29.1.2019 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.  
Tämän jälkeen myymättömät huoneet palautuvat hotellin myyntiin. 

https://striimi.eu/kauppa/
https://striimi.eu/kauppa/?fbclid=IwAR1AGPp7DhX_asUrrc0ExkYjyDz6FoQgTwHBClEIBHEbPxj38ZlzyakMRyU
https://petrikekkonen.kuvat.fi/i/kmUhvrjzxP5Wgs3qZfcXb8RTCp9JMDtE?fbclid=IwAR2D100xt6Bs3iLQeYldQLc_wjfrlTeHAA_iVjPJ3tYfnx6z_P1XAi7_kJQ
mailto:petri.kekkonen@mail.suomi.net


 

 

 

9. Koreografikoulutus alustavasti vuoden 2021 alussa 

FDO ry on suunnitellut alustavasti koreografikoulutusta ensi vuoden alkuun. 

Järjestimme syyskuussa kyselyn opettajatoiveista instatilillämme. 

Vielä voi laittaa ehdotuksia ja toiveita sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi 20.10. saakka. 

 

10. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2021 

Ensi vuoden kilpailusääntömuutoksista ja uusista sarjoista lähetetään erillinen jäsenkirje 

lähiaikoina. 

 

11. Juhla-arpa 30v edelleen myynnissä 

Kiitos jo tähän mennessä kaikille juhla-arvan ostaneille! Olette kartuttaneet hienosti 

stipendirahastoa. Arpoja myydään edelleen kaikissa tulevissa FDO:n kilpailuissa. Niitä on 

mahdollisuus myös ostaa etänä. 

 

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

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

Toimi etäostossa 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. 

 

 

 Hyvää vuoden jatkoa, FDO ry 

 


