
Berlin, 18 Mei 2011 

Ajang festival penemuan di Berlin siap menggelar acara!  

Program Jakarta Berlin Arts Festival kini telah online 

Jakarta Berlin Arts Festival (25 Juni sampai 3 Juli 2011) mempersembahkan pertunjukan tari, teater, 
musik, pantomim, dan masih banyak pertunjukan menarik lainnya dari kota Jakarta. Belum banyak 
orang mengetahui bahwa Jakarta adalah kota kembar Berlin. Festival yang berlangsung hanya sekali 
ini digelar di beberapa tempat pertunjukan bergengsi di Berlin. Program sementara  bisa dilihat di 
www.jakarta-berlin.de. 

Pada gala konser pembukaan Jakarta di Berlin (25 Juni 2011) di Admiralpalast, para seniman musik 
Indonesia akan menampilkan karya-karyanya yang luar biasa, dua di antaranya adalah pertunjukan 
perdana dunia. Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Eddy Pratomo, dan penyair Agus R. Sarjono akan 
memberikan kata sambutan.  

Pertunjukan luar biasa lainnya adalah Jakarta Open Air (27 Juni 2011) di Monbijou Park. Di samping 
konser dari grup That Tomi Simatupang Incarnation di Amphitheater, berlangsung juga pada sore 
harinya beberapa pertunjukan serta penampilan kesenian Indonesia di Strandbar dan Märchenhütte. 

Gubernur kota metropolitan Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, mengundang khayalak untuk datang pada 
tanggal 29 Juni 2011 ke acara Gala Besar Jakarta di Admiralpalast. Tamu kehormatan pada malam 
istimewa yang diisi oleh seniman-seniman ternama Jakarta adalah Walikota Berlin Klaus Wowerit. 
Gubernur Jakarta dan Walikota Berlin merupakan pelindung acara Festival Seni Jakarta Berlin.   

Hal lain yang patut untuk disaksikan dalam satu minggu berlangsungnya acara ini adalah pertunjukan 
tari jawa dari kelompok Padnecwara dan pertunjukan teater pantomim Sena Didi Mime di ruang 
Studio – Admiralpalast. Kelompok band terkenal dunia, Krakatau akan menggelar konser Jazz-Rock 
dengan memadu irama Asia dan Eropa di Kesselhaus – Kulturbrauerei. Perancang busana eksentrik 
terkenal Indonesia Harry Darsono juga akan menggelar acara Fashion Opera. Masih banyak seniman 
terkenal Indonesia yang pertunjukannya tidak boleh dilewatkan untuk disaksikan. Kebanyakan 
seniman-seniman terkenal itu akan hadir di Eropa untuk pertama kalinya dalam rangka mengisi acara 
festival ini. Pada tanggal 3 Juli 2011, tepat pada hari penutupan festival, diadakan pertunjukan Java 
Open Air di Schloss Schwante, Brandenburg (Tiket dapat diperoleh di masing-masing tempat 
pertunjukan). 

Dalam Konferensi Pers Jakarta Berlin Arts Festival pada tanggal 8 Juni 2011 di gedung Walikota 
Berlin (pukul  11.00, di ruang Pers Senat 319), selain mempresentasikan program keseluruhan acara 
festival, panitia juga akan menginformasikan secara lengkap latar belakang seniman yang 
berpartisipasi. Seniman-seniman yang memiliki jutaan penonton ini, bagi kota Berlin merupakan 
satu-satunya kesempatan untuk menikmati karya-karya mereka.  

Keterangan selanjutnya bisa dilihat di: www.jakarta-berlin.de 

Kontak Pers Jakarta Berlin Arts Festival: Sarah Theel 

Kastanienalle 2, D - 10435 Berlin 
Telefon:  + 49 (0) 30/53 15 59 64 
E-Mail: presse@jakarta-berlin.de 


