
FDO ry jäsenkirje, kesä–heinäkuu 2015 

 

Hei jäsenet, 

ISO kiitos hienosta kevätkaudesta! Nyt toivotamme kaikille hienoa ja aurinkoista kesää! Nauttikaa 

ansaitusti perheiden ja ystävienne kanssa. 

Terveisin, 

Tiedotusjaosto, FDO ry 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Battle SM 2015 

2. Pyhäinpäivän viikonloppu 31.10.–1.11.2015 

3. Kilpailut 2016 

4. Muutokset kilpailuihin 2016 

5. Toimisto kiinni 6.–31.7.2015 

 

1. BATTLE SM 2015 

Kilpailun tärkeät perustiedot – muun muassa tuomaripaneeli ja alustava aikataulu - on julkaistu 

nettisivullamme, www.fdo.fi – Kilpailut – Tulevat kilpailut. 

Kilpailun yhteydessä, perjantaina 25.9. järjestetään kilpailijoille ja muille jäsenille Rob-1:n ja 

Markus Almqvistin hip hop- ja locking -workshopit! Näistä lisää tietoja vielä kesän aikana, joten 

pysy kuulolla FDO:n Facebook-ryhmässä ja nettisivujen kautta! Kisan ilmoittautuminen on alkanut 

26.6. ja jatkuu aina 8.9. saakka - tule mukaan! 

 

2. PYHÄINPÄIVÄN  VIIKONLOPPU 31.10.-1.11.2015 

FDO:n vuoden 2015 stipendit julkistetaan taas pyhäinpäivän viikonloppuna nettisivuillamme. 

Tälle viikonlopulle ollaan järjestämässä myös eri lajien tiiviskursseja, jotka ovat avoimia kaikille 

FDO:n jäsenille. 

Discotanssijoille on tiedossa kaksipäiväiset workshopit Dominika Kocourkován ja Nancy 

Gogstadin johdolla. Kurssien yhteydessä myös oma, erityinen seminaari kaikille discoa opettaville 

– tsekkaa FB-tapahtuma jo nyt!   

Pyhäinpäivän viikonloppuna Ambra Succin tiiviskurssit järjestetään lauantaina  31.10. Helsingissä 

ja sunnuntaina 1.11. Jyväskylässä. Tiedossa on tunteja sekä katutanssijoille, että performing arts -

lajien tanssijoille. Pysy kuulolla Facebook-ryhmässä ja nettisivullamme. Julkaisemme lisätietoa 

kursseista mahdollisimman pian! 

 

3. KILPAILUT 2016 

Kaikkien muiden kisojen päivämäärät ja paikkakunnat löytyvät nettisivultamme, paitsi Latino Show 

SM 2016 ja Battle SM 2016. Kisapaikkakunnat ja päivämäärät osoitteesta www.fdo.fi – Kilpailut – 

Tulevat kilpailut. 

 

4. MUUTOKSET KILPAILUIHIN 2016 

- Streetlajeissa ei ole ensi vuonna karsintakilpailuja, vaan kaikki sarjat (poislukien battlet) menevät 

suoraan Street SM -kilpailuun. Katutanssi showcase -sarja siirtyy Street SM -kisasta Battle SM -

kisaan. 

- Performing Arts SM-karsinnat järjestetään kaksipäiväisinä, ja sekä junioreiden että aikuisten duot 

http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiNVdjOE1yYkpMSENoWmNSYkVtakJGNGxMc3JJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9cIixcImlkXCI6XCIxMWI2ODFjYmRhYjI0Y2QxYjUwM2NkNTdlNjViM2EwNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg2YmM4NTg0MDQ5NmUwYjhiNjZiNWRlNDAzYWE5ODE3ZWE0MDg5NGJcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiNVdjOE1yYkpMSENoWmNSYkVtakJGNGxMc3JJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9cIixcImlkXCI6XCIxMWI2ODFjYmRhYjI0Y2QxYjUwM2NkNTdlNjViM2EwNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg2YmM4NTg0MDQ5NmUwYjhiNjZiNWRlNDAzYWE5ODE3ZWE0MDg5NGJcIl19In0


lisätään karsittavien sarjojen listalle. 

 

5. TOIMISTO KIINNI  6.–31.7.2015 

Toimisto lomailee 6.–31.7. Kaikkiin sinä aikana toimistoon tulleisiin sähköposteihin vastataan heti 

loman päätyttyä elokuun alussa. Tänä aikana erittäin kiireellisissä asioissa voitte laittaa sähköpostia 

FDO:n puheenjohtajalle president(at)fdo.fi 

Hienoa kesää! 

FDO ry 

  

 


