LAPORAN ACARA
Alnwick International Music Festival – Newcastle

Nama acara
Tanggal dan waktu
acara

Alnwick International Music Festival
05 Agustus 2012

Tempat dan alamat
acara
Penanggung-jawab

Market Place Stage, Alnwick

Nama dan jumlah
peserta:

Putri Sari Suci - Putri.s.suci@gmail.com - 07542083593
Dewi Setiorini - dewiks13@yahoo.com - 07505659950
Penari
1. Ghita Puspita
2. Fannie Cynthia Debby
3. Andini Savietri Natasari
4. Meutia Ayuputeri
5. Farrah Diba
6. Hana Wijayanti
7. Dewi Kurniati Setiorini
8. Farah Nabilah
9. Fathiadurri Shazana
10. Putri Sari Suci
Syekh dan penabuh gendang
1. Novita Eka Ayningtyas
2. Nino Susanto

Jumlah penonton atau
yang hadir
Aktivitas yang
dilakukan
Peralatan yang
dipinjam dari KBRI
Peralatan sendiri yang
digunakan

Penari Cilik
1. Raissa
2. Diandra
± 500 orang
Penampilan Tari Saman
Songket Saman
Gendang dan kostum Saman (ikat kepala, baju dan celana hitam)

Testimonial peserta

1. Keikutsertaan kami (tim Saman) dalam ajang tahunan di Alnwick ini
membuktikan bahwa Indonesia mempunyai kebudayaan tradisional yang
begitu kaya yang mampu bersaing di kancah Internasional. Terbukti dari
banyaknya sanjungan dan komentar positif dari para penonton yang
terpukau oleh penampilan tari Saman, wakil Indonesia.
2. Saya sangat senang dan bangga dapat ikut bergabung dalam tim Saman
dan memperkenalkan tarian tradisional Aceh ini ke manca dunia. Ini
merupakan pengalaman berharga yang tak akan terlupakan.

Komentar dan saran
perbaikan untuk
kegiatan sejenis
selanjutnya

3. Banyak manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan tari Saman ini, selain
saya bisa mengisi waktu luang saya dengan kegiatan positif seperti
latihan tari, saya juga bisa mengenal lebih dekat teman2 baik itu pelajar
maupun warga Indonesia yang ada di Newcastle.
1. Panitia Alnwick Festival menyampaikan keinginannya agar Indonesia
terus berpartisipasi dalam acara ini di tahun-tahun mendatang. Kami
harap dukungan penuh dari pihak KBRI dan PPI UK agar hal ini dapat
terwujud.
2. Perihal hal di atas, dibutuhkan regenerasi agar semua pelajar dan warga
Indonesia yang ada di UK dapat berkesempatan untuk berpartisipasi
dalam acara ini. Adanya variasi tarian dari daerah lain juga akan menjadi
poin tambah untuk lebih memperkenalkan kebudayaan Indonesia.

Website info atau
liputan acara:

3. Akan sangat baik apabila persiapan keikutsertaan dalam festival tahunan
ini sudah direncanakan matang2 jauh sebelumnya. Sehingga seluruh
masyarakat Indonesia yang ada di UK mengetahu akan festival ini dan
dapat turut berpartisipasi, baik menjadi penampil maupun penonton.
1. http://www.northumberlandgazette.co.uk/news/local-news/videoalnwick-music-festival-indonesia-1-4806315
2. http://www.alnwickmusicfestival.com/page20.html

Foto-foto Acara:

