JADWAL PELAKSANAAN
KOMPETISI
Hari, tanggal : Sabtu, 9 Desember 2017
Jam
: 09.00 – 19.00 WIB
Tempat
: Mega Anggrek Hotel
Jl. Arjuna Selatan no 4A
Tanjung Duren Selatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

RUNDOWN PELAKSANAAN KOMPETISI

Note:
• Mohon masing-masing peserta memperhatikan baik-baik
jadwal kompetisi tersebut
•Peserta wajib hadir 60 menit sebelum jadwal kompetisi,
dengan melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Registrasi sesi
1 dapat dilaksanakan mulai pkl 07.00, sedangkan registrasi sesi 2
dapat dilaksanakan mulai pkl 12.00.
• Bagi peserta yang terlambat akan dipanggil kembali sebelum dewan
juri berunding mengambil keputusan. Apabila setelah dipanggil 3
(tiga) kali tidak hadir maka peserta dianggap gugur
(didiskualifikasikan).

3. Setelah registrasi ulang peserta akan menerima name tag, buku acara, souvenir dan
konsumsi (snack box), lalu peserta langsung diantarkan ke “Ruang Tunggu
Peserta” dan menunggu di sana. Panitia akan mengantarkan peserta ke ruang
kompetisi.
4. Selesai memainkan lagu, peserta diperbolehkan menyaksikan peserta lain.

5. Peserta diperbolehkan melihat penampilan peserta kategori yang tampil sebelum &
sesudahnya.
6. Semua peserta memainkan 1 (satu) lagu bebas dengan hafal (tanpa partitur). Pada
bagian lagu tanda ulang/repeat tidak perlu diulang, DC/DS harus diulang. Jika ada
kamar 1 dan kamar 2 tidak perlu diulang.
7. Piano yang digunakan adalah Grand Piano KAWAI
Bagi peserta yang ingin mencoba piano dapat dilakukan jam 07.00-08.30 WIB. Tidak
ada pendaftaran untuk coba piano, peserta dapat mencoba piano berdasarkan
antrian. Apabila waktu coba piano telah habis, maka kesempatan coba piano tidak
dapat dilakukan lagi. Durasi uji coba piano maksimal 3 menit/peserta.
8. Pemberian hormat diberikan sesudah selesai memainkan lagu.

9. Dewan juri: Iswargia Sudarno, Febe Warman, Ruth Wibisono, Adelaide
Simbolon, Mario Santoso, Levi Gunardi
10. Kriteria penilaian dewan juri : ketepatan membaca (artikulasi & akurasi
not), kesesuaian dinamik, tempo, teknik, kualitas suara, interpretasi &
artistik.
11. Peserta memakai pakaian resmi/formal (Wanita : memakai gaun, sepatu ;
Pria : memakai kemeja lengan panjang/jas, celana bahan, sepatu).
12. Hadiah : 1 unit KAWAI ES-110 Portable Digital Piano untuk Most
Outstanding Performance
Uang tunai untuk Juara I dari setiap kategori
Trophy untuk para pemenang, siswa berpotensi & medali
Souvenir & sertifikat untuk seluruh peserta
13. Untuk pengambilan gambar baik dengan handycam maupun foto hanya
diperkenankan di masing-masing kursi dengan tidak berdiri atau mendekat
ke panggung. Untuk foto tidak diperkenankan menggunakan blitz.

14. Persiapan Pengumuman Hasil Kompetisi (Result)
• Hasil kompetisi diumumkan dalam 2 kali, yaitu:
Sesi 1 : pkl 13.30 & 14.00 WIB di ruang masing-masing
Sesi 2 : pkl 18.00 di ruang 1 (Ballroom)
• Hadir 30 menit sebelumnya dan langsung kumpul di ruang
kompetisi sesuai kelompok/kategorinya dan peserta wajib
mengenakan name tag.
• Trophy, medali dan sertifikat diberikan pada saat pengumuman
hasil kompetisi/result.
• Peserta diharapkan mengikuti acara pengumuman hasil
kompetisi/result.
Apabila terjadi 1 atau 2 hal yang mengakibatkan peserta tidak
dapat mengikuti kompetisi sampai selesai, diharapkan untuk
menginformasikan kepada bagian registrasi.

DENAH LOKASI
HOTEL MEGA ANGGREK JAKARTA

DENAH RUANG

