LAPORAN ACARA
Indonesian Food Festival 2014 – Manchester
Nama acara:
Tanggal dan waktu acara:
Tempat dan alamat acara:
Penanggung-jawab (nama
perorangan atau PPI
Cabang) beserta email dan
nomor telepon:
Nama dan jumlah panitia:

Jumlah penonton atau yang
hadir:
Aktivitas yang dilakukan
(program acara):

Indonesian Food Festival 2014
Rabu, 26 Maret 2014, 12.00 -15.00
Academy 2, Student Union University of Manchester, 1st Floor
Adrian Syahputra
07557108576
asy702@gmail.com
Adrian Syahputra, Mega Tiarasari, Dhira Agung Laksana, Amy Maharati,
Alexandra Jane Handoko, Yoga Prawira, Ergy Adhitama, Nadya Aulika,
Anggara Pradhana, Radityo Utomo, Sasha Annisa, Bima Arya, Dicky
Ermanto (12)
500
Penyajian berbagai macam kuliner Indonesia untuk dibeli pengunjung.
Terdapat delapan stall makanan Indonesia dengan menu nasi padang,
rendang, nasi uduk, nasi rawon, sate padang, tahu kupat solo, kari ayam
aceh, ayam kremes, nasi goreng, bandeng presto, siomay, mie bakso,
pempek, kue ketan srikaya, bakwan sayur, risoles, kelepon, tahu isi,
kue lumpur, kue pukis, kue pisang nagasari, kue kue pisang nagasari,
kue mangkok, es cendol, es teler, biji salak, aneka kue basah dan
kering, dan bolu meranti.
Penyajian makanan diiringi akustik musik Indonesia dan lagu-lagu
Indonesia yang ditampilkan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang
melaksanakan studi di Manchester, termasuk Vidi Aldiano.

Peralatan yang dipinjam dari
KBRI:
Peralatan sendiri yang
digunakan:
Testimonial peserta
(minimum 3):

Komentar dan saran
perbaikan untuk kegiatan
sejenis selanjutnya:

Website info atau liputan
acara:

Meja, kursi, batik, bendera, gitar akustik, sound system.
“Delicious food, fantastic atmosphere, great music!”
“Acaranya rame banget, sukses besar!”
“This is a good event to know more about Indonesia. It’s my first time
trying siomay, it’s very tasty especially the peanut sauce”.
Sound system bisa lebih bagus agar suara musiknya lebih jelas.
Kuantitas harus diperbanyak karena dalam 2 jam saja semua makanan
habis.
Antrian pengunjung di stand-stand yang ramai dan antriannya panjang
semustinya bisa lebih diatur panitia.

Foto-foto Acara:

