
 

 

  

  

A. Pendaftaran  

1. Biaya pendaftaran sebersar Rp. 100.000,- paling lambat 14 Mei 2017 :  

a. Taman Botani Sukorambi  

Info : Tris ( 085330205513)   

b. Argopuro Musik Studio (belakang Auto 2000) 

Info : Bapak Reza (081358816988)  

2. Mengisi Formulir Pendaftaran  

3. Masing-masing personil wajib melampirkan foto copy atau Kartu Tanda Pelajar.   

4. Technical Meeting  dilaksanakan pada 17 Mei 2017 bertempat di Taman Botani 

Sukorambi.   

5. Peserta wajib mengahadiri Technical Meeting, dengan mengirim perwakilan 1 – 2 

orang dari satu group.  

6. Ketentuan lain yang belum tertera akan diatur kemudian oleh pihak panitia sesuai 

situasi dan kondisi yang berlaku pada saat acara berlangsung.  

  

  

B.  Kehadiran  

1. Hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai.  

2. Wajib mengkonfirmasi kehadiran kepada pihak yang bertanggung jawab.  

3. Bagi peserta yang membawa alat musik pribadi, memberikan daftar barang 

bawaan kepada panitia memberi konfirmasi saat Technical Meeting.  

4. Peserta yang terlambat datang atau tidak hadir dinyatakan gugur/diskualifikasi.  

C. Penampilan  

1. Peserta stand by di belakang panggung paling lambat 5 menit sebelum tampil dan 

sudah mempersiapkan alat masing-masing.  

2. Jika dalam waktu 10 menit sebelum peserta di panggil tidak hadir, maka akan di 

anggap mengundurkan diri.  



 

 

3. Peserta membawakan 1  lagu wajib dan 1 lagu bebas dengan durasi waktu 15 

menit.  

  

  

  

D. Materi Lagu  

    Lagu wajib yang dibawakan adalah :  

1) Anji - Dia  

2) Geisha - Lumpuhkanlah Ingatanku   

3) Judika - Papa Mama Larang   

4) Sandi Sandoro - Malam Biru   

5) SID - Sunset di Tanah Anarki    

6) Kotak - Beraksi    

7) Sheila On 7 – Melompat Lebih Tinggi  E. Penilaian  

                  Dasar penilaian meliputi :  

1) Performance (aksi panggung, interaksi, kostum)  

2) Skills (kreatifitas, improvisasi)  

3) Harmonisasi   

4) Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

5) Akan dipilih 3 juara dari masing-masing kategori SMP dan SMA yang akan 

mendapatkan Trophy, uang tunai dan sertifikat.  

6) Akan dipilih 1 juara favorit untuk band yang memiliki supporter terbaik dan 

terheboh.  

F. Peraturan Umum  

1. Dilarang menampilkan atau mempertontonkan aksi panggung yang berbau SARA, 

politik atau pornoaksi.  

2. Dilarang membuat keributan atau memprovokasi pada saat tampil dan selama 

acara berlangsung.  

3. Dilarang membawa obat-obatan terlarang, minuman keras, ataupun benda 

tajam/berbahaya lainnya pada saat tampil dan selama acara berlangsung.  

4. Peserta wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan kelancaran acara.  



 

5. Peserta bersaing secara sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau 

intimidasi kepada peserta lainnya  

  

  

  

I. FASILITAS YANG DIDAPAT OLEH PESERTA :  

a) Gratis tiket masuk bagi peserta  

b) Sertifikat bagi setiap peserta   

c) Berkesempatan menjadi pemenang  

  


