STIPENDIAATIT 2021
AIKUISET 2 JA 3 IKM
Taru Pyykkö
● mahtava groove, tanssin ilo välittyy

KUNNIAMAININTA

Anna Niiniketo
KUNNIAMAININTA
● erottuu ryhmässä taidolla ja vahvalla olemuksella (Kipinän muodostelmassa)
● läsnäoleva esiintyjä
● tärkeä tekijä ryhmässä: loi energiaa ja piti ryhmän kasassa
Tarja Reini
KUNNIAMAININTA
● monessa kilpailusarjassa mukana viikonlopun aikana niin Performing Arts- kuin Streetlajeissa
● teknisesti taitava aikuistanssija ja valovoimainen esiintyjä
Satu Åstrand
KUNNIAMAININTA
● kiinnittää huomion lavalla ollessaan: pehmeä ja kaunis liike lajista riippumatta
● mukana Performing Arts- ja Latino Show-lajeissa
Steam Squad
KUNNIAMAININTA
● katutanssimuodostelma 5.sija teoksella ”Fire in the funk”
● loistava teeman mukainen ilmiasu!
ZZ Leidit
KUNNIAMAININTA
● katutanssimuodostelma 4.sija teoksella ”Lentävä kalakukko”
● kompositio ja ilmiasu oli jess!
Young@heart
KUNNIAMAININTA
● Production Cup
● kunniamaininta
● aikuisten ihmisten aitoa meininkiä
● teoksessa hieno tunnekaari ja koko ryhmä täysillä teeman takana
Tanssikoulu Kipinä
KUNNIAMAININTA
● tanssikoulu mukana kilpailuissa laajalla volyymillä eri lajeissa ja kilpailusarjoissa kera
taitavien tanssijoiden ja erinomaisten koreografioiden!
● Vaasalaisten keskinäinen hieno yhteistunnelma ja kannustus loi tunnelmaa koko kisaan.
Soolo:
Anna Kuulusa
100 €
● loistava ja luonteva esiintyjä, joka säteilee lavalla
Heini Kettunen
100 €
● liikkeessä syvyyttä ja upeaa rytminkäyttöä
● luontainen esiintyjä

Duot:
Tuuli Vaskola-Ahola ja Jari Salminen
● tanssijoilla hieno keskinäinen kemia
● luontevaa yhdessä tanssimista
● hyvä kompositio

200 €

Susanna Hirvonen ja Katri Kosonen
200 €
● Latin Style duo cha-cha ja samba aikuiset2
● kultaa
● tasavahva ja tyylikäs duo
● luonnollinen ja kaunis lajinomainen liike, josta löytyi myös säpäkkyyttä
● toimivat ja vaihtelevat koreografiat
Pienryhmät:
Stepup goes Latin
200 €
● Latino Show pienryhmä aikuiset2
● hopeaa teoksella ” I wanna end me”
● yksinkertaisella liikekielellä välitettiin vahva tunnetila
● liikekieli istui teemaan upeasti ja koreografia oli hienosti tilassa
● taidokkaat, tekemiseen 100% focusoituneet tanssijat
Dancing Diamonds
200 €
● Latino Show pienryhmä aikuiset3
● hopeaa teoksella ”Ikuisesti sinun”
● koskettava tanssijoiden aitoudessa ja vahvassa läsnäolossa
● teos sopi hienosti tanssijoilleen
Las Candelas
● Caribbean Show pienryhmä aikuiset2
● hopeaa teoksella ”Venenosa”
● tyylikäs ja selkeä kokonaisuus

200 €

Team M pienryhmä
300 €
● Performing Arts pienryhmä aikuiset3
● kultaa teoksella ”Sydänsuruja”
● klassinen Performing Arts -teos hyvässä mielessä
● kaikki tuki valittua teemaa
● tanssijoiden ilmiasu ja ilmaisu täysi 10
koreografi:
Julia Nurmio
200 €
● Performing Arts pienryhmä aikuiset2
● hopeaa teoksella ”Seili”
● kaunis, tarinallinen teos, jossa hyvin tanssiteatterillinen ote
● oivaltava koreografia: vahva ja voimakas yhtä aikaa
● ajankohtainen aihe, joka ollut esille mediassa viime aikoina
Ida Jousmäki
350 €
● Performing Arts muodostelma aikuiset3
● kultaa teoksella ”Railo”
● lyhyessä ajassa kerrottiin selkeä, mukaansatempaava tarina ja draaman kaari kantoi – ja
kasvoi - loppuun asti
● mielenkiintoista tilan käyttöä

Muodostelma:
DCA StreeT Squad
500€
● kultaa
● mielenkiintoinen koreografia ja taitavat tanssijat
● liikelaatujen monipuolisesta käytöstä plussaa

LASTEN IKM
Mea Vainio
● hyvä esiintyjä ja heittäytyjä
● paras asu

KUNNIAMAININTA

Jessi Mäkelä
● positiivinen energia lavalla

KUNNIAMAININTA

HC Kids
● hyvin treenattu veto

KUNNIAMAININTA

Soolot:
Melina Ylitalo
● herkkä tulkitsija
● ainutlaatuinen
● karismaattinen esiintyjä
● aidosti kokee, ei esitä
● hyvä tekniikka

100 €

Dominic Charon
100 €
● on löytänyt jo oman tyylinsä ja luottaa siihen
● löytyy groovea ja laadukasta tanssia
● lupaava tanssija
Duot:
Neelia Halonen & Netta Hannikainen
● hyvä yhteismeininki
● lupaava tulevaisuuden pari

200 €

Ava Heinikangas & Neea Visuri
400 €
● hyviä myös soolossa, mutta duo kiteytti tanssijoiden jutun
● tasapainoinen duo
● hyvä koreografia
● pysyivät rytmissä
● olivat koko ajan tietoisia toisistaan, eli liikkuivat yhdenmukaisesti ja pitivät tasaisen
välimatkan toisiinsa
● varmaa tekemistä
● kansainvälistä tasoa

Koreografi:
Lunch atop a skyscaper / Aino Rönkkö, Mirka Hietanen, Enja Mörsky
600 €
● teos hyvin tehty tanssijoille, kaikki saivat loistaa ja tanssijat nauttivat tekemisestä
● toteutti teemaa
● koreografia oli hyvin tilallisesti rakennettu
● loistavaa rekvisiitan käyttöä

LATINO SHOW IKM JA SM
Evaleena Vuorenmaan ja Suvi Tuominiemen teokselle Composers block – Luovuuden tuska
KUNNIAMAININTA
● musiikin miksaus hyvä
● hyvää tekemistä
● hieno teos
Kotka (kaupunkina, Emma Vikman)
KUNNIAMAININTA
● toi paljon hyviä teoksia ja tanssijoita kisoihin
Shadows of Lunddance
● kisan näyttävimmät/ upeimmat asut

KUNNIAMAININTA

Iris Pullinen
● paras meininki

KUNNIAMAININTA

Soolo:
Asta Lepistö
● vahva tekninen osaaminen
● vahva luonnollinen vartalon käyttö
● vahva läsnäolo

100 €

Duo:
Heta Immonen & Aina Kääriäinen
200 €
● tanssitekniikka helpon näköistä ja luonnollista
● lavakarisma
● taito vangita katsoja
Koreografi:
Marjukka Koivuniemi
400 €
● työ esimerkillisen hyvää
● teokset loppuun asti mietittyjä
● monipuolisia teoksia
● käyttää tilaa hyvin (täyttää tilaa tanssijoilla)
● tuo paljon eri ikäisiä tanssijoita kilpailuihin

DISCO IKM JA SM
Soolo:
Toini Antila
300 €
● todellakin tuli ja näytti. Vanhemmatkin tanssijat voisivat inspiroitua hänestä. Uskomaton
kaikessa.
Duot:
Mette Palkoranta & Miisa Palkoranta
200 €
Aamu Redsven & Roosa Karjalainen
200 €
Ellen Virtanen & Matilda Salo
200 €
● nämä duot olivat huikeita. Jokainen olisi voinut voittaa.
Muodostelma:
DCA Diamonds
200 €
● ilahduttavaa nähdä muodostelma. Muodostelma toimi hienosti ja tanssijat tekivät hyvää
tiimityötä. Jatkakaa samaan malliin.

STREET IKM JA SM
Teo Valtonen
KUNNIAMAININTA
Topias Perttilahti
KUNNIAMAININTA
Oliver Brandt
KUNNIAMAININTA
Oona Puhakka
KUNNIAMAININTA
● kunniamaininnat kaikille näille tanssijoille!
● loistavaa työtä kaikilta ja tanssiminen oli nuoresta iästä huolimatta jo erittäin vahvaa ja
korkeatasoista!
● lupaava tulevaisuus!
Soolo:
Veera Pyykkö
100€
● omistautunut omalle tekemiselle ja musikaalisesti erittäin taitava
● tasaisesti vahva kaikilla osa-alueilla ja jokainen veto oli aina oma kokonaisuutensa
● monipuolinen, itsevarma ja peloton tanssija
● aina läsnä hetkessä!
Bea Pylkäs
100€
● “The way she used hip hop vocabulary was really good”
● ei kiirehtinyt, lähti rauhallisella ja varmalla otteella jokaiseen vetoon
● musikaalisuus oli nuoresta iästä huolimatta erittäin kypsää
● näkyi miten paljon hän nauttii tanssimisesta!
Duo:
Olli Sukuvaara & Sampo Stevenson
200 €
● liikelaadut olivat hyvin monipuolisia ja kaikki siirtymiset saumattomia.
● tekniikka, liikkeiden sulavuus ja musikaalisuus olivat iso plussa!
● nämä tanssijat ovat luovia, rohkeita ja uskaltavat kokeilla uusia asioita.

Wilma Kynsilehto & Leo Sukuvaara
200 €
● Wilmalla on oma tyyli, johon hän luottaa täysillä! Hän ei kiirehdi ja on lavalla rauhallinen ja
varma.
● Leo on omaperäinen ja rohkea tanssija! Hänestä välittyy aitous ja häntä halutaan kannustaa
jatkamaan samaan malliin.
Pienryhmä
Playground Kidz2
300 €
● selkeä kokonaisuus, joka imaisi mukaansa.
● tarinallinen kaari, joka kantoi alusta loppuun.
● taitavat tanssijat ja hieno ryhmähenki!
Muodostelma:
Rascalz Jr
300 €
● tanssijat olivat uskollisia omalle tyylilleen ja nauttivat lavalla olemisesta.
● esityksestä välittyi hieno ryhmähenki ja loistava fiilis!
● tanssijat olivat viikonlopun aikana monessa sarjassa mukana ja tsemppasivat hienosti
toisiaan ja myös muita tanssijoita!

●
●
●

Koreografit:
Laura Lindstedt & Salla Lyytikäinen (Yhdistetty tuomareiden ja hallituksen stipendi)
800 €
IKM 2021: koreografiat ja myös ryhmien tanssijat olivat vahvoja kaikilla osa-alueilla!
haluttiin nostaa esiin ja palkita monen vuoden pitkäjänteisestä työstä ja useasta
menestyksekkäästä koreografiasta. Puskevat nuoria jatkuvasti eteenpäin!
tämän parivaljakon ryhmissä näkyy, että tanssijat ovat myös vahvoja yksilöinä ja he osallistuvat
aktiivisesti moneen eri sarjaan, kannustavat toisiaan ja myös muita kilpailijoita.

PERFORMING ARTS IKM JA SM
Anina Janatuinen
● poikkeuksellisen lahjakas
● valovoimainen
● taitava
● uskottava
● elää esitystä
● rakkaus tanssiin näkyy

KUNNIAMAININTA

Waltteri ja Werneri Voitila
● hyviä, poikkeuksellisen hyviä!
● kehityskaari näkyy jo nyt
● sinut oman tanssijuuden kanssa.

KUNNIAMAININTA

Sini Liukkonen & Maria Krestjanoff
KUNNIAMAININTA
● rohkeudesta, heittäytymisestä ja tanssin riemusta
Aura Mikkonen
100 €
● energian sulava vaihtelu tunnelmasta toiseen.
● valovoimainen
● vahva tekniikka

Alma Äijö
● nerokas koreografia ja paidan käyttö
● läsnä läpi koko teoksen
● ketterä tanssija

100 €

Kerttu Hopia
100 €
● vaikuttava
● dynamiikan vaihtelut iso +
● tanssijalla huikea räjähtävä voima
● koreografia juuri tanssijalle tehty
● kaikki liikkeet ja eleet pysyi roolissa
● liike ja koreografia oli isompi kuin itse musiikki
Nelli Arposuo
● erilainen
● puhdas tekniikka
● hyvä focus, vangitseva
● liikkeen jatkumo oli sulavaa
● teos oli selkeä ja loppuun asti viety

100 €

Saaga Näränen
● eheä kokonaisuus
● tanssijalle sopiva koreografia
● esiintyi luontevasti

100 €

Telma Hakulinen
100 €
● joskus vähemmän on enemmän ja se oli tanssijan teoksessa iso +
● teemalle uskollinen ilmaisu
● rohkea ja vangitseva esiintyjä
DCA Minijunnujen joukosta Sara Ekström
KUNNIAMAININTA
● jäi useammalle tuomarille mieleen taidokkaasta läsnäolosta ja pudonneen sanomalehden
pelastamisesta
Rising Star juniorimuodostelma Taikurin Hattu Dancefina Pre-juniors Jasmin Raivio ja Melina Ylitalo
KUNNIAMAININTA
● hieno tekniikka ja tanssijuus
juniori pienryhmistä ”Who’s the snake in the garden?” Greta Galiero
KUNNIAMAININTA
● vahva dynaaminen tanssija, karismaattinen
Lindblom Dancers solisti Mikko Elias
KUNNIAMAININTA
● rohkea, taitava tanssija, joka kantoi roolinsa hienosti alusta loppuun
Duot:
Emmi Kanerva ja Kerttu Aho
● vahva yhteys toisiinsa, hyvä presence
● hyvää lattiatyöskentelyä
● omistivat teoksen hienosti

100 €

Beata Roininen ja Emilia Rantakari
200 €
● vahvoja
● hyvä energia
● todella selkeästi ja vahvasti roolissa sisällä
Linnea Killinen ja Emma Viitanen
● karismaattiset tanssijat
● aihe hienosti sisäistetty
● selkeä esitys

200 €

Alisa Kanyagia ja Unna Vehmas
● hyvä yhteys toisiinsa
● luonnollinen, vahva ilmaisu

200 €

Aamu Redsven ja Olli Sukuvaara
200 €
● hieno yhteys toisiinsa
● omanlaisensa yhdistelmä eri tekniikoita, joista koostui uniikki kokonaisuus
Miimi Vuojärvi ja Ella Niinistö
200 €
● erinomainen tekniikka korkokengillä tanssittuna, jopa poikkeuksellisen taitavia
● erilainen muiden duojen seassa
koreografi:
Suvi Nieminen
200 €
● Suvin kädenjälki persoonallista, vahvaa ja omaan näkemykseen luottavaa
pienryhmille:
Rising star junior pienryhmä Loiste- composed” In each other’s arms they fell”
300 €
● hieno yhteistyö ja yhteishenki
● hengittivät samaa teosta
Attitude Junior Company” My Path”
● hyvää näyttelijäntyötä ja tanssitekniikkaa
● hyvä ryhmädynamiikka

400 €

Show juniorit balettikoulu Hannele Suomalainen ”Avunhuuto”
400 €
● hyvä tekniikka ja läsnäolo
● tasainen ryhmä, joka tanssi hienosti yhdessä

muodostelma:
Rising star juniorit Jyväskylän tanssiopisto ”Chainreactions”
500 €
● nerokas koreografia
● idea välittyi teoksesta selkeästi
● hyvä!

HALLITUKSEN JA JÄSENIEN HAKEMAT STIPENDIT
Miimi Vuojärvi
100 €
● valloittava esiintyjä.
● rohkeaa ja vaikuttavaa korkokenkä työskentelyä.
● musikaaliteatteri esitys oli viihdyttävä
Aino Autio
● fokus
● kypsää olemista
● hänen läsnäolo lavalla vie mukanaan

100 €

Emilie Weyerstall
100 €
● tämän tanssijan kehitys on huomattu ja hänelle halutaan sanoa: “Keep going!”, “Hyvin menee!”
ja “Olet menossa oikeaan suuntaan!”
● Emilie on esiintyjänä monipuolinen ja hän uskaltaa heittäytyä monen eri tunteen vietäväksi.
Noora Moberg & Jesse Vaskela
200 €
● Noora on monipuolinen ja musikaalinen tanssija, jonka jatkuva kehitys näkyy! Jesse on
karismaattinen ja itsevarma tanssija, joka jää mieleen!
● molemmat ovat aktiivisia kilpailijoita ja mukana monessa sarjassa.

Viola Kumpuvaara
Inka Sorvari
Kaisa Mansikka
Neelia Halonen
Aino-Maija Väljä
Pinja-Marika Karjalainen
Aava Lehikoinen
Eerika Uitto & Emilia Isomaa
Moona Järvinen & Lisandra Sinka
A.M. Dance EK1
City Chicas
Loca Chicas
Rizzle Dizzle
Supreme latin crew
Damez
Razzmatazz kids Anilla

●

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
350 €
350 €
550 €

Oulu
Vantaa
Seinäjoki
Oulu
Ylöjärvi
Kuusamo
Helsinki
Oulu
Kotka
Paimio
Oulu
Turku
Turku
Helsinki
pääkaupunkiseutu
Tampere

koreografi Teemu Korjuslommi
1000 €
Teemu on toiminut innoittajana, inspiroijana ja esikuvana lukuisille oppilailleen.
Hän on tehnyt suuren elämäntyön tanssilaji lockingin parissa ja on toiminut lajille pioneerina
Suomessa.
Teemulla on rohkeutta ja visiota luoda jotakin ennen näkemätöntä ja poikkeavaa, jolla hän osaa
yllättää ja haastaa Suomen katutanssikenttää ajattelemaan boxin ulkopuolelle ja hän jatkaa tätä
työtä edelleen.

