
FDO ry, jäsenkirje marraskuu 2019 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Kilpailut 2019 

2. Kevään arvokilpailut 2019 

3. Performing Arts IKM ja Soolo 2019 (juniorit ja aikuiset) arvokilpailut 

4. Performing Arts duo aikuiset 2019 

5. Varjotuomarointimahdollisuus 2019 

6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus 19.-20.1.2019 Helsingissä 

7. Harjoittelijapaikka avoinna 

8. Toimisto MM-kisoissa 29.11.-10.12.2018 

 

1. 2019 kilpailut 

Kaikki ensi vuoden kilpailut päivämäärien ja paikkakuntien kanssa löytyvät nettisivultamme: 

https://www.fdo.fi/contest.php?ID=10 

 

2. Kevään 2019 ensimmäiset arvokisat ennen 2019 IKM ja SM -kilpailuja 

EM Latino ja Caribbean Show 15.-17.3.2019 Twardogora Puola 

Sarjat ovat soolot, duot, pienryhmät, muodostelmat ikäsarjoissa lapset, juniorit ja aikuiset. 

Aikuiset2 ikäsarjassa löytyy myös latino show muodostelma. 

 

EM Hip Hop 16.-19.5.2019 Bari, Italia 

Tätä vasta haettu, ei vielä virallisesti vahvistettu. 

Sarjoina soolot, duot, pienryhmät, muodostelmat ikäsarjoissa lapset, juniorit ja aikuiset. 

Aikuiset2-ikäsarjassa löytyy myös pienryhmä ja muodostelma. 

 

EM Jazz ja Moderni 13.-16.6. Praha Tsekit 

Sarjoina soolot, duot, pienryhmät, muodostelmat ikäsarjoissa lapset, juniorit ja aikuiset. 

Aikuiset2-ikäsarjassa löytyy myös pienryhmät ja muodostelmat. 

 

Kaikkiin näihin kilpailuihin pyydetään IKM ja SM -kilpailuissa edustuspaikan saaneita 

ilmoittautumaan 31.1.2019 mennessä osoitteeseen toimisto(at)fdo.fi. Tuon päivämäärän jälkeen 

myönnetään ja vahvistetaan haetut edustuspaikat. Etusija on viime vuoden teoksilla, joilla on EM-

kilpailu käymättä. Huom: sama teos voi osallistua vain yhteen lajiin (show, jazz, nyky, latin show, 

caribbean show). Sama teos voi käydä kerran EM-kilpailussa ja kerran MM-kilpailussa ja nämä 

voivat olla eri vuosina. Vapaita paikkoja voi tiedustella toimistosta vielä 31.1. jälkeenkin. 

 

3. Performing Arts IKM ja SM 2019 Soolo (juniorit ja aikuiset) arvokilpailut 

Pyydämme marraskuussa Soolokilpailuun osallistuneita lunastamaan arvokilpailupaikat ja 

asettumaan edustuspaikkajonoon 31.1.2019 mennessä. Tuon päivämäärän jälkeen edustuspaikat 

vahvistetaan sijoitusjärjestyksessä. Tuonkin päivämäärän jälkeen voi kysyä vapaaksi jääneitä 

edustuspaikkoja. 

 

4. Performing Arts duo aikuiset 2019 

Performing Arts duo aikuiset -sarjaa ei karsita vuonna 2019, vaan duot voivat mennä suoraan 

toukokuun IKM ja SM -kilpailuun Tampereelle. Tämän lisäksi Performing Arts duo aikuiset OPEN 

-sarja on mukana seuraavasti: 9.-10.2.2019 Performing Arts IKM ja SM 2019 karsinta I Oulu sekä 

16.-17.3.2019 Performing Arts IKM ja SM 2019 karsinta II Helsinki.  

 

https://www.fdo.fi/contest.php?ID=10
http://fdo.fi/


Open on erillinen kilpailu, joka käydään samassa kilpailussa alusta loppuun asti. Open-kilpailuun 

pääsee mukaan kalenterivuosikohtaisella kilpailulupamaksulla 20e ja kilpailukohtaisella 

osallistumismaksulla 30e. Open-kilpailuun ei tarvita FDO:n jäsenmaksua (10e vuonna 2019). 

Toukokuun IKM ja SM -kilpailuun tulevat duot voivat hakea kilpailukokemusta näistä Open-

kilpailuista. 

 

5. Varjotuomarointimahdollisuus 2019 

FDO:n tuomarikoulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä varjotuomarointi 2019 kilpailuissa. 

Tarkempi uutinen julkaistaan nettisivullamme ja fb-ryhmässä lähipäivinä. 

 

6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus 19.-20.1.2019 Helsingissä 

Tammikuun viikonloppuna 19.-20.1.2019 järjestetään Helsingissä erikseen sekä tuomareiden perus- 

että jatkokoulutus. Tarkempi uutinen julkaistaan lähipäivinä nettisivumme uutispalstalla ja fb-

ryhmässämme. 

 

7. Harjoittelijapaikka avoinna 

Haemme työharjoitteluun harjoittelijaa avustamaan erilaisissa toimistotöissä ja -rutiineissa. 

Ajankohta on aika vapaasti sovittavissa ja täytetään heti kun sopiva ehdokas on löytynyt. Lähetä 

lyhyt vapaamuotoinen hakemus toimisto(at)fdo.fi 

 

8. Toimisto MM-kisoissa 29.11.-10.12.2018 

Toimistomme työntekijä Raija on Puolan jazz- ja nykytanssin MM-kilpailuissa 29.11.-10.12. Hän 

katsoo siellä satunnaisesti saapuneita sähköposteja. Kaikkiin sähköposteihin vastataan kilpailun 

aikana tai heti 10.12. jälkeen. 

 

Syystalviterveisin 

FDO ry tiedotusjaosto 

 

 

 

 
 

http://fdo.fi/

