LAPORAN ACARA
International Cultural Night – Southampton
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International Cultural Night
24 April 2012
19:00 – 21:00
Turner Sims Concert Hall
University of Southampton
Southampton SO17 1BJ
Regina Christie Wong
reginachristie@live.com
+447704174659
1. Regina Wong
2. Georgina Davies
3. Oktivana Saphala
4. Ariastity Mega
5. Leandro Alvin Farrell
6. John Papilon Steven
7. Edwin Stanzah
8. Irmandy Wicaksono
9. Hansen Setiady
± 300 orang
Kompetisi penampilan budaya, dimana kami menampilkan gabungan dari
permainan angklung yang tradisional, puisi, dangdut dan modern dance. Di acara
ini kami bersaing dengan societies lain dan berhasil meraih juara ketiga.
Angklung
1. “Acara yang bagus, boleh diikuti lagi tahun depan.” – Oktivana Saphala
2. “Pengalaman yang menarik bisa tampil main angklung bersama teman-teman
Indonesia di UK, dan juara 3 lagi.” – Hansen Setiady

Komentar dan
saran perbaikan
untuk kegiatan
sejenis selanjutnya

3. “Di Indonesia saja belum pernah main angklung, setelah acara ini malah jadi
lebih Indonesia.” – Leandro Alvin Farrell
1. “Akan lebih mudah untuk mengorganisir acara-acara seperti ini kalau
daftar inventory untuk tampil seperti angklung bisa dilihat online di
website KBRI.” – Ariastity Mega
2. “Dokumentasi kurang karena kami hanya menggunakan dua kamera
digital. Pencahayaan yang gelap dan objek yang bergerak tidak bisa difoto
dengan baik. Next time dokumentasi harus dipersiapkan juga.” – Regina
Wong

Website info atau
liputan acara:

Web page di website Turner Sims sudah tidak available karena acara yang sudah
selesai tidak ditampilkan lagi infonya di database.

Foto-foto Acara:

Figure 1: Penampilan angklung memainkan lagu
Ampar-ampar Pisang dan Suwe Ora Jamu.

Figure 2: Peserta bersama performers dari societysociety lain
di akhir acara.

Figure 3: Peserta yang tampil dan anggota PPI
Southampton
yang hadir meramaikan bangku penonton.

Figure 4: Peserta yang menampilkan angklung –
undergraduate dan graduate students of University of
Southampton.

