ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA NEGERI MODAL BANGSA
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda KM. 12,5 Telp. (0651) 27557
Kode Pos 23372

PETUNJUK TEKNIS
LOMBA MUSIKALISASI PUISI
SMA / MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
1. Peserta adalah siswa SMA/MA sederajat yang merupakan
perwakilan dari sekolahnya masing-masing, dibuktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan Kepala
Sekolah di sekolah yang bersangkutan. KTS atau Surat
Keterangan Kepala Sekolah yang asli dapat dilampirkan saat
pendaftaran ulang.
2. Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 saat
pendaftaran untuk keperluan administrasi.
3. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,-.
Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN

MOSA 2020
4. Pendaftaran

dapat

dilakukan

secara

online

www.flash.sman-modalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
5. Peserta diwajibkan berpakaian sesuai syariat Islam.

melalui

6. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan 1 grup sebagai
perwakilan. Jumlah grup terbatas dengan kuota maksimal 20 grup
menurut urutan pendaftaran tercepat.
7. 1 grup terdiri dari 5-7 orang peserta.
8. Peserta bebas memilih puisi yang akan ditampilkan dengan
ketentuan tidak mengandung unsur SARA
9. Puisi yang akan ditampilkan merupakan ciptaan puisi dari:
SAPARDI DJOKO DAMONO, CHAIRIL ANWAR,TAUFIQ
ISMAIL, W.S. RENDRA, YOSI HERFANDA
10. Peserta diharapkan membawa teks puisi yang akan ditampilkan
pada saat Technical Meeting
11. Instrumen/alat

musik

dibawakan

oleh

masing-masing

peserta(tidak dibenarkan instrumen alat musik elektrik)
12. Durasi penampilan 10 menit (termasuk persiapan)
13. Peserta

tidak

diperbolehkan

mengubah,

menambah,

dan

mengulang kata dari puisi yang dimusikalisasikan.
14. Musik yang dibawa harus diaransemen sendiri (bebas) namun
non-elektrik
15. Tidak dibenarkan mendeklamasi puisi,mendramatisasikan puisi
(adegan teaterikalisasi),dan menyelipkan tarian.

16. Aspek

dan

unsur

penilaian

terbagi

menjadi

4

hal

yakni:puisi,komposisi musik,ekspresi dan vokal.
Detail penilaian akan disampaikan pada saat technical meeting.
17. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
18. Peserta diwajibkan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya
30 menit sebelum perlombaan dimulai.
19. Bersikap sopan dan sportif.

* SMA Negeri Modal Bangsa Aceh tidak akan berpartisipasi
dalam perlombaan ini

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs
www.flash.sman-modalbangsa.sch.id
flashfluorescence@gmail.com

atau

e-mail

,CP:082365220820

ke

(Zakky

Muharrir) atau 085270880338 (Marsha Afifah Br), atau dapat
ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.

-------------------FLASH FLUORESCENCE 2020--------------------

