7. marraskuuta 2020

STIPENDIAATIT 2020
AIKUISET 2 JA 3 IKM
Koreografi Saara Kylmänen/Helsinki
Latino Show pienryhmä aikuiset2

300e

•

Teos 83 Human testing voitti oman sarjansa

•

Pitkäjänteinen työ samojen tanssijoiden kanssa

•

Rohkeita aihepiirejä haastaa tanssijansa, jotka selvästi luottavat koreografiinsa

•

Aihe kantoi loppuun asti, loppu oivallinen ja todella piste i:n päälle koko teokselle

Reborn Crew/pääkaupunkiseutu
Katutanssi showcase
•

Ylivoimainen tekninen osaaminen

•

Aito ryhmähenki ja yhteismeininki eli ryhmän dynamiikka välittyy lavalta

•

Toisiaan kannustava ryhmä

HSDS Latin Crew Queendom/pääkaupunkiseutu
Latino show pienryhmä aikuiset 2
yhdistetty tuomarien ja jäsenhakustipendi
•

Nro 94, Upea läsnäolo

•

Tasainen taidokas ryhmä

•

Silmiähivelevän upeat asut, joita huolelliset meikit ja kampaukset tukivat

Housewife’s hoot/Tampere
Performing Arts pienryhmä aikuiset2
•

Persoonallinen koreografia

•

Teos imaisi sisään omaan maailmaansa

•

Pirteä, uskottava ja eheä kokonaisuus

•

Nerokkaita koreografisia ja dramaturgisia vaihtoehtoja

500e

700e

700e
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LASTEN IKM
Lauri Kärki /Street/Espoo
•

Vahva potentiaalinen kehittyjä

•

Sisäinen groove näkyi

Tanssikoulu TR Studio/Hämeenlinna

KUNNIAMAININTA

KUNNIAMAININTA

Uusi yhteisö ja heti vahva esittäytyminen näissä kisoissa.
Raikasta uutta ideaa koreografioissa ja lapset luontevasti läsnä, sekä he olivat poikkeuksellisen
ilmaisukykyisiä!

Melissa Moilanen/Street/Hyvinkää
•

Vaivatonta tekemistä

•

Lahjakas liikkuja

Stella Siira/Performing Arts/Helsinki
•

Dynamiikan vaihtelut ja rytminen kehon käyttö

•

Tilankäyttö oli hyvää

•

Koreografia haastoi hyvällä tavalla tanssijan, tanssija kehittyi joka kierroksella

•

Teos oli tanssijalle sopiva ja luonteva

Alisa Kanyagia/Performing Arts/Kempele
•

Koherentti tarinan kuljetus, selkeä teos

•

Liikkeistä ei lähtenyt ollenkaan ääntä, hyvä tekniikka

•

Poikkeuksellisen elävä ja ulottuva ylävartalo

•

Hallitsi rauhan, oli tilassa täysin läsnä

•

Hän valitsi linjan ja pysyi siinä läpi teoksen, se toimi

•

Oli aito

•

Teos oli sellainen, joka sopi tanssijan maailmaan

100e

100e

100e

7. marraskuuta 2020

Topias Perttilahti ja Lauri Säteri/Street/Espoo,Veikkola
•

Päivän paras veto

•

Luonnollinen esiintyminen

•

Toimiva koreografia tanssijoille

•

Ikäisekseen taitavaa dynamiikan käyttöä

•

Aito Hip hop näkyi

Aino Autio ja Minttu Eilola/Performing Arts/Oulu
•

Upea intensiteetti

•

Eheä teos

•

Upea vartalonkannatus molemmilla tanssijoilla

Neea Visuri ja Oona Kalliala/Disco/Turku
•

Huikea dynamiikka

•

Tasavahva pari

•

Hyvä keskinäinen draivi ja tahtotila

CityDiscoMinitSuper/Disco/Oulu
•

Lapsille erittäin hyvin sopiva koreografia

•

Ilmaisu upeaa ja viimeisteltyä

•

Hyvin ja täsmällisesti harjoiteltu ja esitetty

•

7 tasavahvaa tanssijaa

TR EK Kids Show tanssijat/Performing Arts/Hämeenlinna
•

Sisäistetty tarina, joka esitettiin taidokkaasti ja luontevasti

•

Todella kypsää esiintymistä ja tulkintaa lapsilta

•

Viimeistelty ja tanssijat luottivat juttuun

•

Jokainen vahvasti roolissa

200e

200e

200e

400e

600e
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LATINO SHOW IKM JA SM

Koreografi Tiina Kilponen/Oulu
•
•
•

Reggaetonia uudenlaiseen teemaan tuotuna (teos FC Mujeres)
Ansiokas idea ja toteutus
Reggaetonin liike pehmeää ja silti voimakasta, ilman siinä usein näkyvää turhaa lihasvoiman
käyttöä

CityChiquititas pienryhmä juniorit/Oulu
•
•
•

250e

Nuoria, kokeneita esiintyjiä (Ready, set, action)
Voi katsoa mihin vain, ja tanssi ja ilmaisu toimii
Loistavaa heittäytymistä!

JJ/ Latino show pienryhmä aikuiset/Jyväskylä
Yhdistetty tuomarien ja jäsenhakustipendi
•
•
•

150e

700e

Raikas ja uudenlainen idea
Hyvä ilmaisu, voimakas läsnäolo läpi teoksen
Vahva tekniikka

DISCO IKM JA SM
Pinja Eilola ja Sara Walter/Oulu, Liminka
•

tanssivat hyvin yhteen ja tekniikka puhdasta

Sara Rautiainen/Oulu
•

250e

yhteishenki ja yhdessä tekemisen palo paistoi läpi

Koreografi Mary-Ann Sjölund/Inkoo
Yhdistetty tuomarien ja hallituksen stipendi
•

100e

luontainen esiintyjä, aito ilmaisu, monipuolinen, nauttii lavalla olosta ja tanssin palo näkyy

Attention pienryhmä juniorit/Oulu
•

KUNNIAMAININTA

500e

pitkäjänteinen työ, rakkaus lajiin näkyy sekä omaperäisiä ja erottuvia koreografioita
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STREET IKM JA SM
Juulia Vuoti/Helsinki

KUNNIAMAININTA

Kehitys näkyy! Erittäin vahva läsnäolo ja varma esiintyjä!

Maija Harju/Oulu

KUNNIAMAININTA

Luonteva liikkuja pehmeä ja virtaava tyyli, hyvä läsnäolo!

Ainu Kyrönseppä/Helsinki

KUNNIAMAININTA

Persoonallista tekemistä, vahva läsnäolo ja hieno rauha tekemisessä.

Bea Pylkäs/Helsinki

100e

Näkyy kehitystä! Musikaalinen, rohkea ja erottui edukseen!

Emmi Tähtinen/Vantaa

100e

Luonteva groove ja erottui kaikissa sarjoissa edukseen!

Leo Sukuvaara/Oulu

100e

Persoonallinen, musikaalinen ja autenttinen tanssija!

Lumi Okker/Helsinki

200e

Loisti kaikissa esityksissä kisaviikonlopun aikana!

Iida Kujala ja Victoria Sahi/Espoo

200e

Hienoa tilankäyttöä, vahva läsnäolo, persoonallinen tyyli, omintakeisia liikkujia ja laajat liikeradat.

Sampo Stevenson ja Olli Sukuvaara/Oulu

200e

Hyvä yhteys, tasavahva pari, toivat toisistaan parhaat puolet esiin. Huikea asenne!

7.37 Gamblers/Jyväskylän Tanssiopisto
Katutanssi showcase

250e

Teknisesti vahvaa tekemistä ja myös erittäin selkeetä tarinankerrontaa.
Mainio esimerkki siitä, mitä showcase voi olla!

Squad/Jyväskylän Tanssiopisto
Hip hop pienryhmä juniorit
Teemaa pidettiin johdonmukaisesti yllä. Mieletön meininki!

250e
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105 Potatoes/ Turku
Katutanssi showcase
Yhdistetty tuomarien ja jäsenstipendihaku

450e

Mahtava meininki! Energistä ja dynaamista liikettä. Hieno ryhmähenki!

Koreografit Adasha Moore ja Hamza Jadda/Helsinki
Yhdistetty tuomarien ja hallituksen stipendi

600e

Esityksessä oli uskallettu tuoda omaa asiaa, ajatusta ja fiilistä esille. Hieno kokonaisuus, yhtenäinen
ryhmä, mutta silti myös yksilöt erottuivat. Mahtava energia ja aitoa tekemistä koko koreografian
läpi!
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PERFORMING ARTS SOOLO IKM JA SM
Tanssikeskus Citydance/Oulu

KUNNIAMAININTA

Soolokisan ilmiasu

Emma Viitanen/Helsinki

100e

expressive, tarinan kerronta+
dynaamisesti vaihteleva
vahva perustekniikka

Pinja Palosaari/Oulu

100e

musikaalinen
herkkä
läsnäolo+
potentiaalia löytyy

Julia Tamminen/Tampere

100e

tekniikkataituri

Aamu Redsven/Oulu

100e

vahva ja raikas läsnäolo
kimmoisa
oman näköinen teos

Hanna Valle/Espoo

100e

läsnäolo+
vahva ilmiasu, taitava esiintyjä

Elina Palkén/Turku

200e

oma, persoonallinen tyyli
flow, fluidity

Emmi Silvonen/Lahti

200e

erilainen
yhdistelee hienosti erilaisia tyylejä

Laura Nivala/Helsinki
naisellinen
tunnerikas ilmaisu

200e

7. marraskuuta 2020

PERFORMING ARTS IKM JA SM
Ella Niinistö/Helsinki

200e

todella vahva
järisyttävän hyvä tekniikka
läsnäolo+

Koreografi Leea Hamari/Tornio

500e

hienoa työtä ja edistymistä

JamiGroup/Imatra
Rising Star pienryhmä juniorit
Tanssiryhmä Jami/ Imatra
Muodostelma aikuiset1
Koreografit Taru Pellinen ja Kasperi Kolehmainen
yhdistetty tuomarien ja hallituksen stipendit

300e
700e
600e

hienoa edistystä ja kehitystä
tekninen taso kohonnut
tanssillisuus teoksissa

IGNEJ ja koreografi Lotta Kyllönen-Lämsä/Oulu
Pienryhmä juniorit

700e

todella tyylikäs ja loppuun asti mietitty kokonaisuus, jossa kaikki oli linjassa
riikinkukkojen pöyhkeys ja olemus hieno

DCA Kiddos/pääkaupunkiseutu
Pienryhmä juniorit

700e

säkenöivää nuorta energiaa
aitoa tanssinriemua
nuoresta iästä huolimatta täyttivät koko lavan

Hallituksen lisästipendi
Kerttu Hopia/Helsinki

€100,-
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Jäsenien hakemat stipendit
Susanna Mönkkönen
Matilda Adukai Mensah
Emmi Kanerva
Emily Viitanen
Ada Kangasniemi
Aino Hopia
Alma Äijö
Nea Joensuu

Tampere
Vantaa
Kaarina
Helsinki
Jyväskylä
Helsinki
Helsinki
Seinäjoki

100e
100e
100e
150e
150e
150e
150e
150e

