STIPENDIAATIT 2015
Anni Lämsä (HH soolo naiset) 200€
- on kehittynyt ja kehittänyt omaa tyyliään. Karismaattinen, käyttää musiikkia hyvin.
Veera Malmivaara (HH soolo naiset) 300€
- siisti, pettämätön, tiivis ja sairaan energinen setti alusta loppuun - tanssin iloa!
Juho Heikkinen (HH soolo juniorit pojat) 150€
- persoonallinen, avoin, sielukas, musikaalinen.
Nella Mikkanen (HH soolo juniorit tytöt) 150€
- säteilevä, valoisa, lahjakas, hyvä perustekniikka. Street SM -tuomaristo kannustaa
ottamaan rohkeita askeleita oman freestylen kehittämisessä!
"Pappi" (Katutanssi showcase avoin; Leo Minkkinen) 100€
- Vuoden Hahmo, käsittämätön pokka, mieletön heittäytyminen rooliin - mieleenpainuva!
Riina Harju & Sara Pikkarainen (HH duo aikuiset) 300€
- monipuolisia tanssijoita, hyvä tekniikka ja fiilis, tanssissa aito "oma juttu", ei
päälleliimattua!
Alisa Laitila & Julia Pemo (HH duo juniorit) 300€
- aito, raikas, hyvä fiilis ja groove, jorasivat alusta loppuun
Rascalz NC (HH pienryhmä juniorit) 500€
- monipuolinen, liikkuva, mahtava asenne, tanssijat aktiivisia myös muissa sarjoissa
Mental Kollektiv 1000€
- luovaa, rohkeaa ja kokeilevaa - Street SM -tuomaristo kannustaa edelleen jatkamaan
"oman jutun" jalostamista! Ryhmän jäsenet ovat myös ansioituneet koreografeina ja
nuorten tanssijoiden innostajina, mistä erityismaininnalla nostetaan esiin junioreiden
katutanssimuodostelmateos "Leijonanmetsästäjät".
Alma Äijö (PA tyttöjen soolon voittaja) 200€
- Kypsää ilmaisua, sulavaa liikettä, kokonaisvaltainen ja aito tulkinta. Hämmentävää taitoa
niin teknisesti kuin taiteellisestikin, erityisesti merkillepantavaa oli se, että teoksen
koreografia oli Alman omaa käsialaa.
CMC Showkids Missä Mun Puhelin? (PA pienryhmä pronssimitalisti) 500€
Uudenlainen idea, joka kantoi loppuun saakka. Selkeä oma kädenjälki, luotettiin ilmaisun
voimaan ja tanssillisuuteen.
Sarppa Seppänen ja Teemu Korjuslommi Superherofactory (Katutanssimuodostelma
voittaja) 600€
- Koreografiassa hyvin käytetty katutanssin perusteita, selkeät muodostelmat, jotka
liikkuivat hyvin. Hienosti saatu lapsissa esille "groove” ja hyvä meininki. Aito ja iloinen!

Bettiina Nieminen ja Jenni Peltoniemi (PA duo voittaja) 200€
- tanssijat uskoivat teokseen ja kantoivat tarinan hienosti. Uudenlainen, kiinnostava ja
vahva focus.
Minttu Kiviniemi (Disco soolo voittaja) 150€
- Discon luonne on ruumiillistunut Mintussa! Räjähtävä, energinen ja dynamiikan vaihtelu
loistava
AKids (Hiphop pienryhmä voittaja) 300€
- iloa, energiaa, rohkeutta ja voimaa! Lisäksi erittäin vahvaa esiintymistä.
Maija Harju (hiphop soolo tytöt pronssia) 50€
- Tsemppistipendi: tanssi hiphoppia oikealla groovella
Teo Valtonen (hiphop soolo pojat pronssia) 50€
- Tsemppistipendi: vaihtelevia rytmejä ja monipuolisia juttuja hyvällä groovella
Kukka Tuominen & Anni Kalliala (Disco duo pronssia) 250€
- Suorittivat hienosti vaativan koreografian. Räjähtäviä ja nopeita tanssijoita, joilla
mahdollisuus jopa kansainväliseen menestykseen.
Janina Ilkka & Saima Kokkonen (Disco duo aikuiset) 400€
- pettämätön tekniikka, kansainvälistä tasoa, tanssivat täysin yhteen, Janina tekee
tinkimätöntä työtä junioritanssijoiden valmennuksessa ja koreografina
2pa Dance Super (Disco pienryhmä juniorit) 400€
- kansainvälistä tasoa, tanssijat ahkeroivat menestyksekkäästi useissa sarjoissa,
huippuosaajia
Salla Kekäläinen 200€
- oma erottuva tyyli, uniikki, raikas, puhdas tekniikka, kehittynyt
Pinja West 200€
- rohkeasti ja aktiivisesti mukana monessa sarjassa, kehittynyt huimasti, tanssissa näkyy
oma erottuva tyyli
Girl Fusion -ryhmälle 700€
Marjukka Koivuniemi 500€
Mindy Lindblom (muokka, pr, pr, muokka) 500€
- hienoa koreografiointia, tekee ikäryhmälle sopivaa liikettä, tanssillista, nautittavaa
Vivian Pakkanen & Rasmus Tirronen (aikuisten duo) 500€
- kevyttä, ilmavaa, hengittävää, uudenlaista, yhteys, omakieli

Atte Kilpinen (miesten soolo) 300€
- taidokas, helppo liikkua, teknisesti taitava, sulavaa
Janette Rosi, Lotta Riihimäki, Mirka Hietanen ja Enja Mörsky (Production) 2000€
- sulavaa, hienoa ison ryhmän liikuttamista, erittäin hyvä näyttämöllinen dramaturgia
Sara-Sofia Sarkkinen (soolo, pr) 500€
- uusi koreografinen lupaus, oma kieli, läsnäolollinen
Erin Lintonen (juniori tyttö soolo) 250€
- orgaanista liikettä, uusi tulokas, pienestä suureksi kasvoi liike
Annika Mutila (aikuiset2 muodostelma) 500€
- todellista koreografiointia, hyvä rakenne, varma
Jade-Sade Uusikylä (soolo, pr) 250€
- mielenkiintoinen esiintyjä, persoona
Woman’s Choice (pr) 700€
- todella rohkeaa tulemista
Oskar Sara-Aho 200 € (uniikkia tekemistä, upea läsnäolo ja heittäytyminen)
Anni Jokitalo & Veera Pyykkö 300€ (kehittyneet nopeasti, nälkäisiä, ottivat todella oman
paikkansa)
Akim Bakhtaoui 200€ (antaa kaikkensa, positiivinen energia, inspiraationa muille)
Joona Laine 100€ (mieletön groove, uskomaton tapa käyttää kehoa)
Leo Brotherus 100€ (karakteeri, todella musikaalinen, tuli hyvällä energialla, piti kontrollin
tekemisessään)
Kaisa Nieminen & Simeoni Juoperi 300€ (todella tanssivat, eläytyivät musiikkiin, elivät
tanssien)
Onnea vielä stipendiaateille!

