
FDO ry jäsenkirje, toukokuu 2018 

 

1. Street IKM ja SM 11.-13.5.2018 keskustelutilaisuus 

2. Performing Arts IKM ja SM 19.-20.5.2018 keskustelutilaisuus 

3. Vuosikokous 19.5.2018 

4. Aikuiset 2 ja 3 Performing Arts ja Street IKM 9.-10.6.2018 

5. Tanssi Vieköön 24.-25.8.2018 

6. FDO:n hallituksen ja jaostojen suunnitteluviikonloppu loppukesästä 

 

1. Street IKM ja SM 11.-13.5. keskustelutilaisuus 

Avoin keskustelutilaisuus järjestetään lauantaina 12.5. lounaalla klo 15:35 alkaen Paviljongin 

aulassa.Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda FDO:ta lähemmäksi jäseniä sekä käydä avointa 

keskustelua FDO:n toiminnasta. Tilaisuus on avoin FDO:n jäsenille sekä kaikille FDO:n 

toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa! 

 

2. Performing Arts IKM ja SM 19.-20.5. keskustelutilaisuus 

FDO ry:n Performing Arts -jaosto järjestää avoimen keskustelutilaisuuden sunnuntaina 20.5 

Opinmäessä Performing Arts IKM ja SM -kilpailun yhteydessä. Keskustelutilaisuus on avoin 

kaikille sekä FDO:n, että erityisesti jaoston toiminnasta kiinnostuneille. 

Tilaisuuden tarkoitus on tuoda FDO:ta lähemmäksi jäseniä ja käydä avointa keskustelua FDO:n 

toiminnasta sekä erityisesti Performing Arts -kilpailujen viimeaikaisista muutoksista. 

Paikkana Opinmäen koulun ruokalan takatila su 14.30-15.15. Tervetuloa! 

 

3. Vuosikokous 19.5.2018 

FDO ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Espoon Opinmäessä lauantaina 19.5. 

kilpailupäivän päätteeksi alkaen klo 19:15. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen löytyvät nettisivun 

uutispalstalta sekä www.fdo.fi - tietoa FDO:sta - vuosikokoukset. Tervetuloa äänestämään ja/tai 

mukaan toimintaan täysi-ikäiset jäsenet! 

 

4. Aikuiset 2 ja 3 Performing Arts ja Street IKM 2018 9.-10.6.2018  

HUOM Kilpailun maksut ja ilmoittautumiset katkeavat ENSI VIIKOLLA keskiviikkona 16.5! 

Musiikin voi ladata teosilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 24.5. 

Jäsenet voivat tarkastaa hänelle tehdyt ilmoittautumiset jäsenrekisteriin sisäänkirjautuneena "omissa 

ilmoittautumisissa". 

 

5. Tanssi Vieköön 24.-25.8.2018  

Early bird - liput ovat myynnissä 13.5. saakka. 

Käytä etua hyväksesi! 

Kopio tästä suora lipunostolinkki selaimesi osoitekenttään: 

https://shop.messukeskus.com/catalog/product/view/id/814/ 

FDO ry on mukana Gaalalla, Disco Cupilla, Latino Show Alemana Grand Prix'llä ja ständillä. 

Merkkaa päivämäärät kalenteriisi! 

 

6. FDO:n hallituksen ja jaostojen suunnitteluviikonloppu loppukesästä 

FDO:n hallitus jaostoineen kokoontuu vuosittaiseen suunnitteluviikonloppuun elo-syyskuun 

vaihteessa. Tarkoituksena on kehittää ja suunnitella toimintaa. Kehitysehdotuksia voi lähettää 

ympäri vuoden, mutta erityisesti suunnitteluviikonloppua varten elokuun puoleen väliin mennessä 

joko toimisto(at)fdo.fi tai suoraan kyseiselle jaostolle. Jaostojen sähköpostiosoitteet löytyvät 

nettisivultamme tietoa FDO:sta -> jaostoittain kokoonpanot ja yhteystiedot. 

 

http://www.fdo.fi/
https://shop.messukeskus.com/catalog/product/view/id/814/


Aurinkoisin terveisin, FDO ry tiedotusjaosto 

 


