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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. IDO:n arvokisat 2021 -tilanne 

2. Street keskustelutilaisuus 19.9.2021 

3. FDO:n kilpailut 2021 

4. Jaostovideot 2021 

5. Edustat tanssimaailmaa niin kisoissa kuin kisamatkoillakin! 

 

1. IDO arvokisat 2021 -tilanne 

IDO tekee kanssajärjestäjien kanssa tiivistä yhteistyötä paikallisten koronarajoitteiden kanssa. 

Tavoite on saada arvokisat käyntiin mahdollisimman pian.  

Edustuspaikat jaetaan IKM ja SM -kilpailuun ilmoitettujen lajien IKM ja SM 2021-

sijoitusjärjestyksessä. 

FDO:n toimisto vahvistaa mahdollisimman pian saadut edustuspaikat sen jälkeen, kun FDO:lle 

ilmoittautuminen on mennyt umpeen. 

 

Tässä tämän hetken tilanne. 

 

MM Hip hop Tanskassa on peruttu. 

 

EM jazz ja moderni 18.-24.10., on vaihtunut online-kilpailuksi. 

Sarjoina ovat lasten, junioreiden ja aikuisten soolot, duot, pienryhmät ja muodostelmat.  

Mukana ovat myös aikuiset2 pienryhmä- ja muodostelmasarjat. 

Joka sarjaan ja ikäryhmään mahtuu 5 per maa. 

Normaalit IDO-maksut (viime vuonna kalenterivuoden jäsenmaksu 20e ja osallistumismaksu 20e 

per kilpailija). 

Automaattiset edustuspaikan lunastukset ja jonoon asettumiset FDO:n toimistoon viimeistään 

20.9. toimisto(at)fdo.fi. 

Muut ikäsarjat 2021 IKM ja SM -sijoitusten perusteella, aikuiset2 vuoden 2020 perusteella. 

 

MM Show Riesa 15.-20.11. 

Kilpailu pyritään pitämään livenä. Tavoite on saada lopullinen päätös syyskuun lopussa. 

Sarjoina ovat lasten, junioreiden ja aikuiset1 -ikäsarjojen soolo, duot, pienryhmät ja muodostelmat. 

Sooloihin ja duoihin mahtuu 3 per maa ja ryhmiin 5 teosta per maa. 

Normaalit IDO-maksut. 

Automaattiset edustuspaikan lunastukset ja jonoon asettumiset FDO:n toimistoon seuraavasti: 

juniorit ja aikuiset1 viimeistään 15.9., lapset viimeistään 22.9. ja aikuiset2 viimeistään 6.10. 

Lapset ja aikuiset2 siis kolme päivää IKM 2021 -kilpailujen jälkeen. 

 

MM Jazz ja moderni Puola 30.11.-6.12. 

Kilpailu pyritään pitämään livenä. 

Sarjoina ovat lasten, junioreiden ja aikuisten soolot, duot, pienryhmät ja muodostelmat.  

Mukana ovat myös aikuiset2 pienryhmä- ja muodostelmasarjat. 
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Joka sarjaan ja ikäryhmään mahtuu 5 per maa. 

Automaattiset edustuspaikan lunastukset ja jonoon asettumiset FDO:n toimistoon seuraavasti: 

juniorit ja aikuiset1 viimeistään 15.9., lapset viimeistään 22.9. ja aikuiset2 viimeistään 6.10. 

Lapset ja aikuiset2 siis kolme päivää IKM 2021 -kilpailujen jälkeen. 

 

2. Street keskutelutilaisuus 19.9. 

Tervetuloa avoimeen keskustelutilaisuuteen kaikki katutanssista kiinnostuneet tanssijat, koreografit 

ja tukijoukot. Ilmoittaudu kurssit-osiossamme 17.9. mennessä. 

Lisää infoa uutispalstaltamme: 

https://fdo.fi/tapahtuma/?type=2&event_id=11 

 

3. FDO:n kilpailut 2021 

Ennen kilpailua kannattaa tarkastaa uutispalstaltamme videointi- ja yleiset koronaohjeet. 

https://fdo.fi/2021/08/10/videointi-ja-koronaohjeet-vuoden-2021-kilpailuihin-10-8-2021/ 

 

Kilpailukohtaiset rajoitukset, aikataulut, tuomaripaneelit ja muun kisainfon löydät nettisivultamme: 

www.fdo.fi – kilpailut – tulevat kilpailut – klikkaa kisan nimeä. 

 

Aikuiset2 ja 3 IKM -paneelia täydennetään vielä. 

 

Performing Arts soolo IKM ja SM 2022 -kilpailun maksut ja ilmoittautumiset tehtävä viimeistään 

29.9. Kilpailu pidetään 13.-14.11. pääkaupunkiseudulla. Kilpailupaikka vahvistetaan 

mahdollisimman pian. 

Olethan huomannut myös lisäsarjan: All styles showcase aikuiset 2 ja 3 open sekä Rising Star -

sarjat! Tarkan sarjalistan löydät nettisivumme kilpailut-osiosta. 

 

4. Jaostovideot 2021 

Kesäkuun suunnitteluviikonlopussa jokainen jaosto teki videon, joka esittelee jaoston toimintaa. 

Olemme julkaisseet ensimmäiset videot Latino show- ja Street dance -jaostoista! Lisää julkaisemme 

syksyn mittaan. Seuraa FDO:n some- ja youtube- kanavia! 

Löydtä YouTube-kanavan nimellä: FDO Finnish Dance Organization. 

https://www.youtube.com/channel/UCFydG0OpmqK2rQkj8FrSrTw 

 

5. Edustat tanssimaailmaa niin kisoissa kuin kisamatkoillakin! 

Ystävällisesti muistutamme käytösohjeista FDO:n kilpailusäännöissä! Ne luovat meille kaikille 

mahdollisimman turvallisen tilan keskittyä kisasuoritukseen niin kilpailijoiden kuin katsojienkin 

keskuudessa. Myös kisamatkoilla mm. edustuspuku kertoo, että edustat tanssin maailmaa. 

Muistetaan iloitessamme mm joukkoliikennevälineissä ottaa myös muut matkustajat huomioon! 

Näin luomme positiivista mielikuvaa koko tanssin skenelle! 

 

Upeaa tanssikauden jatkoa! 

FDO ry 
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