LOMBA BAND ANTAR PELAJAR
DEMPO CUP XIV 2018
TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
A. Ketentuan Lomba

1. Ketentuan Umum:

a. Peserta lomba adalah peserta didik aktif tingkat SMP atau sederajat.
b. Panitia membatasi hanya menerima pendaftaran maksimal 20 grup band.
c. Panitia menyediakan satu set alat musik (1 drum, 1 bass, 2 gitar, 1 keyboard,
2 mic) dan sound out yang representatif.
d. Peserta merupakan peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat.
e. Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 grup band.
f. Jumlah anggota setiap grup band maksimal 8 peserta didik.
g. Peserta wajib mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran.
h. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran.
i. Peserta wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai peserta didik tingkat
SMP/sederajat yang masih berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan Khusus:

a. Peserta membawakan 1 buah lagu wajib dan 1 buah lagu pilihan (daftar lagu
wajib terlampir).
b. Peserta diperkenankan meng-aransemen lagu (wajib dan pilihan).
c. Setiap peserta diberi waktu maksimal 17 menit untuk tampil.
d. Peserta diperkenankan membawa alat musik sendiri.
e. Lagu yang dibawakan tidak dalam kategori genre trash, underground.
f. Hadir paling lambat 30 menit sebelum acara lomba dimulai.
g. Wajib mengkonfirmasi kehadiran/registrasi kepada panitia.
h. Peserta standby di belakang panggung paling lambat 10 menit sebelum tampil
dan sudah mempersiapkan alat masing-masing.
i. Peserta wajib megirimkan perwakilan untuk mengikuti technical meeting.
j. urutan penampilan akan diundi pada saat technical meeting.
k. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting, maka pengambilan undian
urutan tampil akan diwakili oleh panitia (dilakukan setelah semua peserta
yang hadir technical meeting megambil undian).

3. Ketentuan Lagu Wajib:
a. Rachel Platten - Fight Song
b. Kelly Clarkson - Stronger
c. Dream Theater - One Last Time
d. J-Rock - Ceria

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Dewa - Arjuna
The Rock Triad - Kamu Kamulah Surgaku
Kotak - Energi
Nidji - Biarlah
Geisha - Cukup Tak Lagi
Ungu - Seperti Bintang
Toto - Hydra
Power Metal - Serigala Malam
Roxx - Rock Bergema
Queen - Bohemian Rapsody
My Chemical Romance - Welcome To The Black Parade
Closehead - Berdiri Teman
Ungu - Cinta Gila
Santana - Smooth
Zigaz - Tebar Pesona
Vierra - Seandainya
Lebih Indah - Adera
The Flowers - Rajawali

4. Ketentuan lain-lain:
a. Dilarang menampilkan atau mempertontonkan aksi panggung yang berbau
SARA, politik, pornoaksi, menghasut atau hal-hal negatif lainnya.
b. Dilarang membuat keributan atau memprovokasi pada saat tampil dan selama
acara berlangsung.
c. Dilarang membawa obat-obatan terlarang, minuman keras, ataupun benda
tajam/berbahaya lainnya pada saat tampil dan selama acara berlangsung.
d. Peserta wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan kelancaran
acara.
e. Peserta bersaing secara sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau
intimidasi kepada peserta lainnya.
f. Peserta berhak membawa crew, supporter, atau fans.
g. Peserta yang membawa supporter atau fans
wajib mengkoordinir
supporternya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan kelancaran acara.
h. Segala kehilangan atau kerusakan barang pribadi diluar tanggung jawab
panitia.
i. Dalam keadaan force majour/diluar dugaan (hujan, petir, badai, maupun listrik
mati dari pusat) yang mengakibatkan tertundanya atau dibatalkannya acara,
panitia dan peserta maupun pihat terkait lainnya bersama-sama
menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan dan musyawarah
untuk mufakat untuk penyelesaian terbaik.
j. Ketentuan lain yang belum tertera akan diatur kemudian oleh pihak panitia
sesuai situasi dan kondisi yang berlaku pada saat acara berlangsung.

k. Peserta yang dinilai melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku
dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.
B. Penilaian:
Penilaian dilakukan oleh 3 (tiga) juri dilakukan saat peserta tampil. Penilaian meliputi:
1. Performance (aksi panggung, interaksi, kostum)
2. Skills (kreativitas, improvisasi)
3. Harmonisasi (musikalitas, arransemen, kekompakan)
Ketentuan/keputusan panitia dan juri merupakan mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
C. Pendaftaran
 Pendaftaran ditutup jika jumlah pendaftar pasti sudah mencapai 20
peserta/grup band. Peserta/grup band yang sudah memenuhi syarat
administrasi (pendaftaran dan dokumen) akan diprioritaskan.

D. Technical Meeting

Technical meeting akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal
: Sabtu, 13 Oktober 2018
waktu
: 12.00 WIB - Selesai
tempat
: Aula Atas SMAK St. Albertus Malang

E. Teknik Pelaksanaan Lomba
1. Peserta akan diberi 1 (satu) kali kesempatan untuk tampil dan akan dinilai oleh
tiga juri. Juara akan diambil berdasarkan urutan nilai paling tinggi dari nilai yang
diperoleh oleh masing-masing peserta/grup band.
2. Lomba akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018
F. Hadiah
Hasil lomba diumumkan pada hari itu juga.
1. Juara I
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.1.250.000,00 dan
voucher bebas uang pangkal sebesar 100%.
2. Juara II
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.1.000.000,00 dan
voucher bebas uang pangkal sebesar 75%.
3. Juara III
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.750.000,00 dan
voucher bebas uang pangkal sebesar 50%.
4. Juara Favorit : Piala + piagam penghargaan
5. Best Player (Drum, Keyboard, Gitar, Bass dan Vocal)
: Piala + piagam penghargaan

Contact Person: Bp. Agustinus Sunarno (082132854769)

