LAPORAN ACARA
South East Asia Night – Exeter

Nama acara
Tanggal dan waktu
acara
Tempat dan alamat
acara
Penanggung-jawab

Nama dan jumlah
peserta

South East Asia Night
28 November 2012
19.00-23.00
Great Hall, University of Exeter
Ghinna Maharanny
ghinnamaharanny@gmail.com
07918962172
Stella Laurence Gho
Stephanie Lisman
Ghinna Maharanny
Radian Drihadian Salmun
Kurnia Arisayuga
Jessica Abigail Halim
Dylan Yong Ziyi
Eric Rianto
Cindy Samoto
Tony Rianto
Syahidah Riyaldi
Nadhila Chairannisa
Ayesha Chairannisa Ichsan
Pricilla Frances
Fhendra Susanto
Jessica Tanamas
Delfina Chandean

Jumlah penonton atau
yang hadir
Aktivitas yang
dilakukan

± 100 orang

Peralatan yang
dipinjam dari KBRI

Angklung
Ilustrasi wayang dalam figura
Baju daerah
Topeng
Keyboard
Gitar
Kain (milik pribadi)

Peralatan sendiri yang
digunakan

Booth
Pembukaan pidato dari Rob Newby – Mayor Exeter
Fashion show
Makan
Acara utama :
Tari tradisional dari vietnam
Nyanyi home, It is where I belong, primadona girl dari Singapura
Drama dari Brunai Darussalam
Tari Zapin dari Malaysia
Tari perut dari Malaysia
Angklung dari Indonesia

Testimonial peserta

“Great fun ! Walaupun waktu tampil main angklung ada sedikit masalah tapi
masih pada bisa tenang dan memainkan part masing-masing, sampai akhirnya
yang mengenali lagunya ikut berpatisipasi dan bernyanyi bersama-sama.
Melalui acara ini saya merasa lebih dekat dengan orang Indonesia di Exeter
dan sekaligus bisa belajar budaya lain sehingga dapat bermain sambil belajar”
(Delfina Chandean, 19)
“SEA night adalah pengalaman yang berarti dan menyegarkan. Ia menyajikan
beragam budaya yang berasal dari asia tenggara dimana kami dapat
memperluas pengetahuan tentang budaya Negara tetangga kita. Tidak hanya
itu, SEA night telah memperkuat tali silaturahmi siswa-siswi di Exeter”
(Stella Laurence Gho, 19)

Komentar dan saran
perbaikan untuk
kegiatan sejenis
selanjutnya
Website info atau
liputan acara

“Senang sekali dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada temanteman dari negara lain melalui acara ini. Saya tidak menyangka bahwa
antusias mereka sangatlah besar terhadap budaya Indonesia. Saya merasa
semakin bangga akan kekayaan budaya Indonesia apalagi melihat antusias
Mayor Exeter pada saat kami memainkan angklung. Ini adalah suatu
kepuasan batin tersendiri bagi saya”
(Nadhila Chairannisa, 18)
Cek sistem suara sebelum tampil
Memastikan semua peserta bisa hadir untuk gladi bersih sebelum tampil

http://ppiuk-exeter.blogspot.co.uk/2012/12/sea-night_2.html

Foto-foto Acara:

Foto bersama Mayor of Exeter

Fashion show baju daerah

Panitia

