STIPENDIAATIT JA KUNNIAMAININNAT 2018

DISCO IKM JA SM 2018
Rachel Rafkin
100 €
• tanssin iloa, upea läsnäolo, tanssii suoraan sydämestä
• vahva kaikilla osa-alueilla, tanssi ja akrobatia tasapainossa

Turku

Anniina Salonen
100 €
• avoin, ulospäin suuntautunut
• hyvä energia, itsevarma, iso kehitysloikka!

Turku

Erika Heikkilä ja Anni Kalliala
• tasavertaiset keskenään
• puhdasta, selkeää, vahvaa
• aito, iloinen läsnäolo

200 €

Turku

Oona Blom ja Alisa Välimaa
• tanssillinen, erottuva tyyli
• hienoa yhtenäisyyttä ja itsevarmuutta
• saivat Paras asu – palkinnon

200 €

Turku

LATINO SHOW IKM JA SM 2018
Rumble Squad
400 €
Jyväskylä
• hyvin onnistuttu reggaetonin liikekielellä toteuttamaan kiinnostava ja erilainen teos
• teema kantoi alusta loppuun ja visuaalinen ilme (puvut, meikki, kampaus) tuki ideaa
loistavasti
• vahva kokonaisuus osaavilla tanssijoilla
Dancing Diamonds
400 €
• tyylikäs aikuinen ryhmä
• kokonaisvaltainen teos asuineen ja tunnelmineen
• sopivan tasoinen ryhmälle

Helsinki

Nea Korkeamäki ja Sanni Ruutu
200 €
• itse tehty koreografia, jossa idea toteutui
• liikekieli laaja, hyvä dynamiikka ja vahva kokonaisuus

Espoo

koreografi Marjukka Koivuniemi
600 €
Oulu
• oivaltava, innovatiivinen koreografi – aina joku pikku juju, joka kantaa
• tekee laajasti duoista muodostelmiin, hallitsee tilankäytön ja ryhmän liikuttamisen
loistavasti
• yhdistää upeasti showelementtejä latinalaiseen liikekieleen, sujuvasti, upottaen – ei
erillisenä elementtinä
• erityisesti latino show muodostelma teki vaikutuksen

LASTEN PERFORMING ARTS, STREET JA DISCO IKM 2018
Oona Puhakka
100 €
Oulu
• NRO:11 (PA soolo tytöt finaali 6.), NRO:97 (PA muodostelma finaali 3.), NRO 154
(HH duo finaali 3.), NRO:115 (HH soolo tytöt, finaali 3.), NRO 173 (HH pienryhmä
finaali 1.)
• Mukana todella monessa eri lajissa ja kisasarjassa. Hyvä kun tekee kaikkea ja
menestyi myös kisoissa. Monipuolinen ja valoisa esiintyjä.
DCA Karhukopla
700 €
Espoo, Helsinki
• Tuomarit arvostivat sitä, että ryhmässä oli paljon poikia, ja ei siksi että oli poikia
vaan että he olivat myös hyviä poikia. Ryhmä oli tasainen, vaikka tanssijoiden
taitotaso oli erilainen, eli myös koreografia oli hyvä.
Anina Janatuinen
100 €
Espoo
Oona Kalliala
100 €
Turku
Lydia Koskinen
100 €
Liminka
• Kaikki kolme tanssijaa erottuivat selkeästi joukosta kolmen parhaaksi ja olivat
tasainen kolmikko. Jokainen tuomari valitsi heidät kolmen parhaakseen, heillä oli
myös vahva tekniikka.
STAGE KidZ
400 €
Tornio
• Olivat hyvin läsnä teoksessa.
• Oli uutta ja erilaista että lapsilla oli niin rauhallista ja varmaa ilmaisua.

PERFORMING ARTS JA IKM 2018
Nea Mäntylä
150 €
Turku
• Vahva ilmaisija.
• Teknisesti monipuolista puhdasta tanssia, jossa upean sitkeä liikkeenlaatu.
Yasmin Janatuinen
150 €
Espoo
• Upea lavakarisma ja omista lähtökohdista luotu intensiivinen koreografia imaisi
katsojan tiukasti mukaansa.
Roosa Karjalainen
150 €
Oulu
• Vahva tekninen tanssija ja rohkea esiintyjä, jonka upea läsnäolo loi vangitsevan
tunnelman.
Ines Helanto
150 €
Kirkkonummi
• Ihailtavan selkeää ja teknisesti vahvaa tanssia, jossa ulottuvuutta piisaa.
Olivia Kaskinen ja Matlena Karvonen
600 €
Turku
• Nykyaikainen, uskaliaasti erilainen. Teknisesti laadukasta tanssia, jossa kaikki
tehtiin niin kuin pitää.
DSF Elukat
1400 €
Turku
• Alusta loppuun toimiva, hyvin “tätä hetkeä” oleva koreografia.
• Vahvoilta tanssijoilta uskottava esitys ja kypsää yhteistyötä - kilpailuviikonlopun
ehdottomia huippuhetkiä!
Team Nod
700 €
Oulu
• Uskollinen valitulle tyylille, vahvaa läsnäoloa, tanssijat toimivat ryhmänä.
Korkeatasoinen aikuisten teos.
DCA Team Butterfly
1000 €
Espoo, Helsinki
• Teknisesti hyvä, rauhallinen, virtaava.
• Tanssijat välittivät liikkeellä aidosti perhosen olemuksen, ja sen, kuinka luonnossa
toteutuu niin kauneus kuin rujous.
koreografit Pasi Mäkelä ja Sanna Siirilä-Mäkelä 1000 €
Helsinki
• StepUp Team Mirror: When you look in the Mirror, what do you see?
• Luovia, teemaa tukevia ratkaisuja rekvisiitan, kuvioiden ja tasojen käytössä teoksen
alusta loppuun, erinomaista musikaalisuutta.
koreografit Sara-Sofia Sarkkinen ja Mia Ihaksi 400 €
Helsinki
• Mimosa Höglund & Aino Aura: Only Dead Fish Go with the Flow
• Erilainen, humoristinen, erottui raikkaudella, energisyydellä ja leikkisyydellä
Iida Vierelä & Oona Pentikäinen
KUNNIAMAININTA
• Erinomainen yhteys musiikkiin, hyvää lattiatyötä

Turku

Jyväskylän Tanssiopisto Run
• erilainen ja erottuva teeman valinta.

Jyväskylä

KUNNIAMAININTA

STREET IKM JA SM 2018
Jesse Vaskela
• leikki liikkeiden kanssa
• vasta aloittelemassa
• kasvaa tanssiessa

100 €

Anni Lämsä
100 €
• omaperäinen
• monipuolinen
• hyvin tekninen, hip hop on hänessä vahvasti

Tampere

Helsinki

Kipinä ÄnipiK
• olivat vaikuttavia
• tanssijat olivat melkein kuin näyttelijöitä

500 €

Vaasa

DCA Street Force
• tanssijat olivat samantasoisia
• erinomainen idea
• erilainen lähestymistyyli
• ottivat riskejä

1000 €

Helsinki

SHAMELESS
1000 €
• koreografit ovat tehneet pitkään ahkerasti töitä nuorison kanssa
• asenne, energia, esiintyivät koko sydämellään
• ilmeikkäät kasvot

Helsinki

koreografi Unna Terävä
400 €
Helsinki
• työskennellyt ahkerasti tuoden jotain uutta ja innovatiivistä, hypnoottinen
koreografia
• potentiaalinen
• kuinka musiikkia käytettiin pienillä asioilla, ei tavanomainen musiikki

AIKUISET 2 JA 3 PERFORMING ARTS JA STREET IKM 2018
Seven
250 €
• hieno draamankaari
• mielenkiintoista ryhmittelyä
• hyvin harjoiteltu
• musiikkia käytetty hyvin
• koko ryhmä ilmaisullisesti mukana
• todella kiinnostavia kombinaatioita ja ryhmittelyä

Helsinki

Dreamgirls
350 €
• hieno kokonaisuus, kaikki toimi
• tuolit mukana hyvin
• koreografia tehty ikäryhmälle ja tasolle todella hyvin sopivaksi

Helsinki

DCA Reborn
• aikuiset2 ikäryhmässä huipulla
• teknisen osaamisen korkea taso

350 €

Helsinki, Espoo

Tanssikoulu Kipinä
• ryhmä toimii hyvin yhteen
• hieno ja tasapainoinen kokonaisuus
• tanssijoiden hyvä fiilis välittyi katsojalle
• kaikki osa-alueet huomioitu

700 €

Vaasa

Christiana Andem
• mukana monessa menestyksekkäästi
• valovoimainen tanssija ja esiintyjä
• lajin tuntemus näkyy tanssissa
• syvällinen ymmärrys lajin estetiikasta

100 €

Tampere

HALLITUKSEN STIPENDIT
FDO:n uuden stipendijakosäännön mukaan hallitus valitsee vuosittain osan
stipendiaateista. Yhdessä sovittu prosenttiosuus kokonaisstipendimäärästä on 20%.
Koska vuonna 2018 on kokonaissumma 20000e, on hallituksen myöntämien stipendien
osuus 4000e. Huomasimme hallituksessa, että eri lajien tuomaristot olivat nostaneet
omissa listauksissaan korkealle sellaisia pedagogeja/koreografeja, joiden ura ulottuu jo
suht pitkälle ajanjaksolle ja heillä kaikilla on ollut suuri merkitys uusien harrastajien
rohkaisijoina sekä mahdollistajina. Hallitus päätti yksimielisesti jakaa näille kaikille neljälle
1000e stipendit merkittävästä tanssin ja tanssijoiden hyväksi tehdystä työstä.
FDO:n hallituksen stipendiaatit 2018 ovat:
Jenni Jokikokko-Jakkula
1000 €
• Disco Dance, Performing Arts, Latino Show

Oulu

Janina Ilkka
• Disco Dance

1000 €

Turku

Pasi Mäkelä
• Street, Performing Arts

1000 €

Helsinki

Teemu Tuohimaa
• Street

1000 €

Oulu

Lisäksi haluamme palkita upeasta kansanvälisestä menestyksestä (disco dance freestyle
soolo juniorit tytöt 2018 IKM2 ja EM2, 2017 EM2, 2016 MM3…) yhden tanssijan.
Mette Palkoranta

250 €

Siuntio

JÄSENIEN ANOMAT STIPENDIT
10% stipendeistä jaetaan ja julkistetaan syksyllä 2018 jäsenien hakujen perusteella.

