
FDO ry, jäsenkirje huhtikuu 2018 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Keskustelutilaisuus Disco ja Latino Show IKM ja SM -2018 -kilpailun yhteydessä sekä muuta 

yleisinfoa Seinäjoen kilpailusta 

2. Street IKM ja SM 2018 11.-13.5.2018 Jyväskylä 

3. Performing Arts IKM ja SM 2018 19.-20.5.2018 ja vuosikokous 19.5.2018 

4. Tanssi Vieköön 24.-25.8.2018 Helsingin Messukeskuksessa 

5. Tuomarien peruskoulutus Oulussa 20.4. 

6. Tuomariesittelyt nettisivun uutispalstalla 

 

 

1. Keskustelutilaisuus Disco ja Latino Show IKM ja SM -2018 -kilpailun yhteydessä sekä 

muuta yleisinfoa Seinäjoen kilpailusta 

 

FDO järjestää keskustelutilaisuuksia FDO:n jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuuksien 

tarkoitus on tuoda FDO:ta lähemmäs jäseniä ja käydä avointa keskustelua FDO:n toiminnasta 

kilpailujen yhteydessä. Vuoden 2018 ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään Seinäjoella, 

Disco SM -kilpailupäivän aikana lauantaina 14.4. klo 14.00-14.45. Tapaaminen heti discosarjojen 

palkintojen jaon jälkeen ilmoittautumispisteellä.  

 

Tule mukaan keskustelemaan discotanssista ja sen kehittämisestä! Kaikki kysymykset ja toiveet 

ovat tervetulleita ja toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.  

Tervetuloa! 

Terveisin, 

Disco Dance -jaosto 

 

Huom: Latino Show -muodostelmien lavaharjoitus on siirretty sunnuntaina lounastauolle. 

Discomuodostelmien lavaharjoitus alkuperäisen lopullisen aikataulun mukaan aamulla. 

 

Huom: Seinäjoen ilmopisteen aukioloaikoja on lisätty. Ilmopiste on auki myös perjantaina 13.4. 

klo 19-21. Samoin ilmopisteen sunnuntain aukioloa on jatkettu klo 15 saakka. Ilmoittaudu 

viimeistään tunti ennen ensimmäistä kierrostasi, mutta ilmopisteen aukioloaikojen mukaan! 

 

2. Street IKM ja SM 2018 11.-13.5.2018 Jyväskylä 

Maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 18.4. 

Musiikin lataus teosilmoittautumisen yhteydessä tai ennen 26.4. 

Ilmoittaudu viimeistään tunti ennen ensimmäistä kierrostasi, mutta ilmopisteen aukioloaikojen 

mukaan! 

 

3. Performing Arts IKM ja SM 2018 19.-20.5.2018 ja vuosikokous 19.5.2018  

Karsinnasta SM-edustuspaikan saaneiden osallistumismaksut 18.4. mennessä. 

Ei-karsittavien sarjojen maksut ja ilmoittautumiset 25.4. 

Musiikin lataus teosilmoittautumisen yhteydessä tai ennen 3.5. 

 

FDO:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Performing Arts IKM ja SM -kilpailun lauantain 

kilpailupäivän 19.5.2018 päätteeksi. Tarkka kellonaika ja paikka ilmoitetaan facebook-

ryhmässämme ja nettisivullamme myöhemmin. 

 

 



4. Tanssi Vieköön 24.-25.8.2018 Helsingin Messukeskuksessa 

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! 

 

5. Tuomarien peruskoulutus Oulussa pe 20.4. 

Kysy vapaita paikkoja! Lisätietoa nettisivumme uutispalstalta! Koulutus on jäsenille ilmainen, 

muille 25 euroa. Viimeiset vapaana olevat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

6. Tuomariesittelyt 

Tuomariesittelyt löydät nettisivumme uutispalstalta. Tähän mennessä on julkaistu Lasten IKM -

kisaan asti paneelit. Pysyt ajan tasalla nettisivumme uutispalstalla sekä kilpailun fb-tapahtumassa! 

 

Hyvää treenikevään jatkoa, 

FDO ry tiedotusjaosto 

 

 
 

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

