
 
 

Performing Arts 2017 stipendiaatit 
 
- Asta Hartikainen ja Krista Saarela (koreografistipendi OULU): puskevat Oululaisia 
tanssijoita huikeasti  €2.000,- 
 
- Kasperi Kolehmainen, Mood Swings (poikien soolo IMATRA): tulevaisuuden 
lupaus, kaunis tapa liikkua  €300,- 
 
- Miranda Chambers, Still (naisten soolo HKI): teknisesti vahva, originaali, huokuu 
nöyryys  €500,-  
 
- Vilma Hartikainen, Häpeäpilkku (naisten soolo TAMPERE): oma tyyli, laittoi 
itsensä täysin likoon, teknisesti upea  €500,- 
 
- Alex Komulainen ja Yasmin Janatuinen, Päivänsäde ja Menninkäisen (aikuisten 
duo HKI): tuore, upeita tanssijoita, hieno koreografia  €1000,- 
 
- Silja ja Linnea Saarikangas, Tähän väliin pidetäänkin lyhyt lattiansiivoustauko 
(aikuisten duo HKI): erilainen, oma tyyli, upeata liikkumista, piristävä  €600,- 
 
- StepUp Double O Seven, Double O Seven (junioreiden pienryhmä HKI): 
kansainvälistä menoa, teknisesti vahva,tanssivat upeasti €1400,- 
 
- Runkoryhmä, Rannaton lintu (aikuisten pienryhmä OULU): koskettava, 
ammattimainen €1400,- 
 
- DSF Pantterit, See Me! (aikuiset2 pienryhmä TURKU): ikäryhmänsä yllä, 
tekniikkaa löytyy €1400,- 
 
- Ines Helanto (soolo, duo, pienryhmä, muodostelma HKI): aitoa ilmaisua, 
monipuolinen, karismaattinen, oli kaikissa kisabiiseissään upeasti läsnä €700,- 
 
- Annika Erkkilä (soolo, duo, pienryhmä, muodostelma TAMPERE): supertalentti, 
uskomattoman vahva, oli kaikissa kisabiiseissään upeasti läsnä €700,- 
 
Dancefina Academy Juniors, Jane Eyre- Kotiopettajattaren tarina  €500,- 
(junioreiden pienryhmä TAMPERE: Voimakas ja taidokas kokonaisuus, jonka 
tanssijat esittivät ihailtavalla varmuudella 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Street 2017 stipendiaatit 
 
Sensum: Heal yourself and move (katutanssi showcase) - ammattimainen, puhdas, 
vaivaton, taideteos. €1100,- 
 
Baby blue eyes (hip hop pienryhmä aikuiset) - täysin erilainen, virkistävä ja 
vaivaton, lähes showcasen tasolle nouseva kokonaisuus, erilaiset persoonat tulivat 
esille.     €800,- 
 
Ninja Törmä (mm. hip hop soolo juniorit tytöt) - hämmästyttävä, erilaisuudellaan 
erottuva huippuosaaja, otti haltuun jokaisen biitin ja tanssi yleisölle eikä vain 
itselleen.   €200,- 
 
Eerika Molander (mm. hip hop soolo juniorit tytöt) - hyvä läsnäolo, ahkeroi monessa 
sarjassa, hyvää potentiaalia - kuuluu lavalle! €200,- 
 
Laura Lindstedt (mm. hip hop soolo naiset) - ahkera ja monipuolinen, takuuvarmaa 
laatua tanssilattialla ja koreografioissa. Lisäksi rohkeaa itsensä likoon laittamista ja 
esimerkkinä olemista. €300,- 
 
Lilli Huttula & Sanna Lepoaho (koreografiasta teoksessa Park Bench People, 
katutanssi muodostelma aikuiset2) - vaivaton, yllättävä ja kekseliäs koreografia, 
oivaltavaa rekvisiitan käyttöä.€500,- 
 
Nella Mikkanen & Hanna Tiilikainen (hip hop duo juniorit) - himmee groove, 
mielenkiintoinen, tanssivat saumattomasti yhdessä. Hyvä läsnäolo, joka kumpusi 
sisältä. €300,- 
 
Pasi Mäkelä, koreografi (erityisesti hip hop pienryhmä juniorit) - erinomaista työtä 
erityisesti poikien kanssa - ahkera vuosien työ näkyy! €300,- 
 
Infinitum Crew: To infinity and beyond (koreografia, katutanssi showcase) - 
mielenkiintoinen, erilainen, hyvin harkittu koreografia. Raikas, ajan hermolla.
 €300,- 
 
Glockers: A little bit of glitter (katutanssi showcase) - hyvä show, hauskaa 
heittäytymistä ja uskallusta. €200,- 
 
Hot Cakes Kittilä (hip hop pienryhmä juniorit) - energinen, lupaava meininki, 
tanssivat yhdessä ja puhtaasti. Kunniamaininta! 
 
TÄHTIHETKI - Eino Lehtinen teoksessa The Beehive - yksi viikonlopun 
ehdottomasti häikäisevimpiä hetkiä - otti lavan ja yleisön omakseen! 
Kunniamaininta! 
 

 

 



LASTEN IKM 2017 stipendiaatit 
 
Maiju Keränen (hip hop soolo) - Vahva bounce ja groovi, tulevaisuuden 
katutanssija, hienovarainen ja hallittu kehon käyttö €100,- 
 
Teo Valtonen & Miika Salminen (hip hop duo) - tulevaisuuden kykyjä, voimakas 
aksentointi ja vartalonkäyttö, hyvä yhteys, kokonaisuus "virtasi" €200,- 
 
Belia Lemberg & Rachel Rafkin (disco dance duo) - kansainvälistä tasoa, puhdas ja 
hallittu, luonnollinen esiintyminen, halu ja into tanssiin näkyy! €200,- 
 
2paDance Kids (disco dance pienryhmä) - ryhmä täynnä huippuosaajia, joista 
jokainen myös erinomainen solisti, luontevaa tykitystä. €600,- 
 
Anina Janatuinen (Performing Arts soolo) - kypsä tanssitaiteilija lapsen kehossa, 
kyky ilmaista herkkiä tunnetiloja ja nyansseja, ulottuva ja teknisesti hiottu. €300,- 
 
Lydia Koskinen & Emilia Rantakari (Performing Arts duo) - taitavia ja monipuolisia 
tyttöjä, keveän ja helpon oloista tanssia ja hyvää parityöskentelyä. €200,- 
 
Alex Komulainen: koreografistipendi teoksessa Inception (Anina Janatuinen).- 
oivaltava, yllättävä ja yksityiskohtainen, pysäyttävä, ajatuksia herättävä ja 
vangitseva teos. €200,- 
 
CityDiscoMinit Hyper (disco dance pienryhmä) - siistiä tanssia; aurinkoinen ja 
iloinen ryhmä, jossa tanssin nautinto näkyi! Kunniamaininta! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCO 2017 stipendiaatit 
 
Disco Dance duo aikuiset  
Janina Ilkka ja Saima Kokkonen, Turku  €300,- 
- Täysin ylivoimainen niin tanssiteknisesssä osaamisessa, esiintymisessä kuin 
uskomattomassa kyvyssä lukea toista ja liikkua tilassa suvereenisti duona 
koreografiaa soveltaen tarpeen mukaan!   
- Lähellä täydellisyyttä! Helponnäköistä, hyvin harjoiteltua, nautinto katsoa!  
 
Disco Dance duo juniorit  
Erika Heikkilä ja Anni Kalliala, Turku  €300,- 
- Täynnä energiaa ja todella hyvin yhdessä tanssien 
- Taidokasta ja täsmällistä 
- Tuore, reipas pari, jonka luonnollinen ja aito ilo välittyi vahvasti myös katsojalle  
- Sarjan selvät voittajat!   
 
Rising Star juniorit  
Elle Räsänen, Turku  €100,- 
- Aitoa, kaunista tanssia, joka vie tällä tiellä nuoren tanssijan pitkälle - mikäli uskoo 
omiin vahvuuksiin!  
- Vahva läsnäolo, paljon potentiaalia 
- Hyvin harjoiteltu, selkeä koreografia  
 
Disco Dance duo aikuiset  
Jenni Aaltonen-Laura Aaltonen, Turku  €300,- 
- sisaruspari, jolla nykypäivän discokisoissa oma persoonallinen tyyli, jota tuomarit 
toivoisivat tanssijoiden entisestään vahvistavan!  
- Seurasivat liikaa sitä muutkin tekevät vaikka esim. monet hypyt ym. eivät ole 
heidän vahvinta aluettaan. Tuomarit toivoivat uskoa omaan tyyliin ja tanssiin, koska 
duo oli omassa persoonallisuudessaan raikas ja erilainen!  
 

Latino Show 2017 stipendiaatit 
 
Marjukka Koivuniemi, koreografi €250,- 
Innovatiivistä työtä koreografina lajin kehittämiseksi 
 
Anna-Liisa Bergström, koreografi €250,- 
Pitkäjänteistä ja tuloksekasta työtä erityisesti junioreiden kanssa 
 
Hot7, pienryhmä aikuiset  €1000,- 
Ammattimainen ryhmä vahvalla osaamisella ja karismalla 
 
Chispa, pienryhmä juniorit €400,- 
Aitoa tanssin riemua, joka tarttui joka katsojaan 

FDO ry onnittelee kaikkia stipendin saajia! 

 


