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Selamat Ulang Tahun, Kembang!

SD2 menyajikan penampilan “The
Golden Age of Chocolate” pada
pertunjukan drama Charlie & The
Chocolate Company di HUT
Kembang ke-44

Sabtu lalu, Sekolah Kembang merayakan hari ulang tahunnya
yang ke-44. Kali ini, perayaan mengambil tema “Roald Dahl
Festival”.

Acara sesi pagi ditutup dengan acara tiup lilin dan potong
kue ulang tahun bersama Pak Marvin dan seluruh Keluarga
Kembang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, hari Keluarga Kembang diisi
dengan berbagai kegiatan yang dipersiapkan dan dapat
dinikmati oleh seluruh Keluarga Kembang. Ada pertunjukan
dari setiap kelas, penampilan drama kelompok kelas, hingga
bazar dan area permainan anak-anak. Tahun ini, seluruh
kelas kompak menggunakan tema dari buku-buku karya
pengarang Roald Dahl.

Pertunjukan sesi siang dimulai dengan drama “Charlie & the
Chocolate Factory” yang dipersembahkan murid-murid SD
kelompok kelas kecil (SD1-SD3). Seperti pertunjukan TK,
setiap kelas bergantian naik panggung, mengisi drama
dengan lagu-lagu dari musikal berjudul sama. Ada lagu “The
Golden Age of Chocolate”, Oompa-Loompa Song, dan Finale
yang mengajak penonton bergoyang dari SD1.

Acara dibuka dengan sambutan dari Pak Marvin Suwarso
selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kembang. Tanpa berlama-lama, acara pun bergulir dengan penampilan dari
murid-murid Kelompok Bermain yang menyajikan drama
“The Enormous Crocodile”. Hampir seluruh anak Kelompok
Bermain tampil dalam pertunjukan ini. Hebat sekali!

Drama kedua sekaligus penutup sesi siang adalah “Matilda”
dari murid-murid SD kelompok kelas besar (SD4-SD6). Di sini,
tampak kakak-kakak yang telah matang menampilkan
berbagai lagu dari musikal Matilda dengan tingkat kesulitan
yang lebih tinggi. Penampilan mereka sungguh memukau!
Pertunjukan seperti biasa ditutup dengan persembahan
terakhir dari SD6 dengan lagu “When I Grow Up”.

Setelah Kelompok Bermain, giliran murid-murid Taman
Kanak-Kanak yang tampil mempersembahkan drama The
Magic Finger” dalam bahasa Inggris. Setiap kelas TK kemudian bergiliran naik panggung untuk menyajikan lagu-lagu
yang telah mereka pelajari sejak dua bulan lalu. Hasilnya?
Pertunjukan yang meriah dan ceria khas anak-anak.

Kami berharap, seluruh Keluarga Kembang menikmati dan
merasa bangga dengan seluruh penampilan yang telah
dipersembahkan Sabtu lalu.
Sampai bertemu di 45 tahun Kembang tahun depan!
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Apa kata mereka tentang HUT Kembang ke-44?
+ “Bagaimana rasanya tampil di panggung?”
- Semua: “Senaaang!”
“Keep

up the good vibe and
spread positivity”

- Ibu Fatma, orang tua Enzo, TK Sasando

+ “Deg-deg-an, tidak?”
- “Tidaaaak..”
+ “Waktu latihan, bagaimana? Susah tidak?”
- Semua: “Senang, seru rasanya!”
- A: “Aku banyak nyanyinya, jadi senang.”
- P: “Aku banyak ngomong.”
+ “Kalau tahun depan tampil lagi, kalian mau apa?”
- A: “Aku mau nyanyi.”
- P: “Aku mau jadi Lisa (tokoh utama Magic Finger-red), mau jadi yang
ngomong di drama.”

+ “Ini pertunjukan terakhir kalian, bagaimana rasanya?”
- K: “Bakal kangen, tapi seru kemarin.”
- N: “Sedih, bisa perform terakhir kali. Tapi bahagia juga.”
- Ka: “Sedih, banyak kenangannya dari latihan.”
+Apa hal baru untuk kalian tahun ini?
- K: “Jadi tahu teknik bernyanyi yang benar dan
selalu senyum saat tampil.”
N: “Melatih kekompakan ketika tampil.”
Ka: “Aku jadi tahu cara bernyanyi dengan suara 2.”
+Ada yang ingin disampaikan untuk Kembang?
“Selamat ulang tahun, Kembang, Terima kasih sudah menjadi rumah
kedua untuk kami,”
Sepanjang Aby bersekolah di Kembang, menurut saya pementasan kemarin
adalah yang paling bisa dinikmati dengan baik.
Sinopsis di awal acara membantu penonton memahami isi cerita.
Nama-nama pemeran yang disebutkan juga membuat anak merasa lebih
diapresiasi atas kerja keras mereka. Yang paling saya suka, dialog direkam dengan
baik, sehingga penonton bisa mendengar dengan jelas,
Properti keren banget! Juga kostumnya! Anak-anak pun aktingnya all out, keren
banget deh!

“Sukses selalu &
keep up the great effort
to make the best
out of our next generations!”
- Ibu Rika, Orang tua murid KB

“Semoga semakin
sukses dan berjaya,
Sekolah Kembang.”
- Ibu Mirza,
alumni Guru Kembang

- Ibu Dini, orang tua Aby, SD5

“Pertunjukan tahun ini menarik, karena kami sama-sama menjadi tokoh yang kurang
disukai. Biasanya kami mendapatkan peran-peran yang baik. Anak-anak yang selalu
membantu atau penuh kasih sayang. Jadi, peran kami di drama tahun ini sungguh
menantang.”
- Jingga dan Lizzie, pemeran Lavender & Mrs. Trunchbull, Matilda
“Tahun ini, saya mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan kakak kelas.
Dalam cerita, saya menjadi guru mereka. Rasanya agak aneh, tapi menyenangkan
juga. Pengalaman baru untuk bisa bermain drama bersama mereka.
- Alisha, pemeran Miss Honey, Matilda
Anda punya pendapat mengenai drama sabtu lalu? kirimkan pesan anda kepada kami melalui surel
info@kembang,sch.id atau pesan wa di nomor 0877-536-226-44
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Terima Kasih, Keluarga Kembang!
Untuk menyelenggarakan Hari Keluarga
tahun ini, seperti biasa kami mendapatkan
bantuan dan dukungan dari berbagai
pihak. Untuk mempercantik penampilan
anak-anak, panggung, dan sekolah, orang
tua kembali terlibat dalam dekorasi,
dokumentasi, dan kostum.
Kami pun mengundang orang tua, alumni
dan bahkan masyarakat umum untuk
hadir.Begitu pula dengan sekolah lain di
lingkungan sekitar Kembang untuk
menikmati perayaan kami ini
dan berbagi inspirasi.
Terima kasih untuk semua dukungan dan
kehadiran Keluarga dan teman-teman
Sekolah Kembang!
Secara khusus, Sekolah Kembang mengucapkan
terima kasih kepada pihak-pihak berikut yang
telah mendukung terselenggaranya perayaan
HUT Kembang ke-44 dengan baik:
Murid-murid Sekolah Kembang
Ibu Sarah Tarigan & Ibu Nungkhi
Tim CurArt.Id
Tim Ibu Diana Sutan dan kawan-kawan
Ibu Nana Djoko
Ibu Anty Indira & Byandra

Intip persiapan hingga hari H
Roald Dahl Festival di album Facebook
Sekolah Kembang: Roald Dahl Festival

