
 

         Berlin, 1 Februari 2011 

Festival ajang penemuan – Jakarta Berlin Arts Festival 

Festival seni dan budaya Jerman-Indonesia (25 Juni – 3 Juli 2011, Berlin) 

Melalui dukungan penuh dari walikota Berlin Klaus Wowereit dan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo akan 

berlangsung kegiatan „Jakarta Berlin Arts Festival“ mulai tanggal 25 Juni hingga 3 Juli 2011 di Berlin. 

Selama ini di Jerman, seni dan budaya masa kini kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia kurang 

dikenal, meskipun sejak tahun 1993 Jakarta telah resmi menjadi kota kembar Berlin. Oleh karena itu 

ajang ini akan memperkenalkan seni dan budaya Jakarta yang aktual dan terpilih untuk pertama 

kalinya bagi masyarakat luas kota Berlin.  

Titik berat „Jakarta Berlin Arts Festival“ adalah mempertunjukkan seni kontemporer di bidang teater, 

tari dan musik dari kota metropolitan Jakarta (berpenduduk sekitar 10 juta). Sebagai tambahan akan 

digelar juga pemutaran film cerita, film dokumentasi, pertunjukkan seni lainnya serta diskusi. Banyak 

seniman Indonesia yang terkenal di Asia pada kesempatan ini akan mempertunjukkan karyanya 

untuk yang pertama kali di Eropa. Selain itu berlangsung juga workshop, acara temu penyair dan 

temu kaum intelektual Indonesia-Jerman. Kesempatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan dan budaya yang bermutu di Berlin. Martin Jankowski direktur „Jakarta 

Berlin Arts Festival“ dalam mempersiapkan ajang ini bekerjasama dengan kurator dan pekerja seni 

Indonesia dan Jerman yang berdedikasi tinggi.  

Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah tropis merupakan negara demokrasi terbesar ketiga 

di dunia yang saat ini memiliki perkembangan yang mengagumkan di bidang ekonomi (sekitar 6,5 % 

per tahun) juga dinamika masyarakatnya. Keterbukaan budaya Indonesia di dunia yang terbentuk 

dari lebih dua ratus bahasa dan aneka ragam tradisi menjadikan pergerakan seni kota Jakarta sebagai 

salah satu pergerakan seni yang paling bervariasi di dunia. 

Peresmian pembukaan „Jakarta Berlin Arts Festival“: 25 Juni 2011, jam 7 malam, di Haus der 

Kulturen der Welt. 

Informasi berikutnya bisa dilihat melalui: www.jakarta-berlin.de 

Jakarta Berlin Arts Festival 

Kontak: 
Boboy Simanjuntak (Bidang Humas) 
Kastanienallee 2 
D – 10435 Berlin 
Tel.(00)49-30-53155963 
E-mail: pr@jakarta-berlin.de 

http://www.jakarta-berlin.de/

