SIARAN PERS – untuk segera disiarkan –

Para Pemenang Kompetisi Sepak Bola “Demam Bola”
Berangkat ke Jerman
Sebuah mimpi telah menjadi kenyataan bagi para penggemar sepak bola Jerman saat tim
nasional memenangkan Piala Dunia 2014 di Brazil. Bahkan di seluruh penjuru Indonesia,
penggemar bola bersorak untuk “Die Mannschaft”.
Sebagai bagian dari Jerman Fest, sebuah kompetisi video telah diselenggarakan untuk memberi
kesempatan tiga pemenang yang beruntung melakukan perjalanan ke Hanover pada bulan
November untuk secara langsung, dekat dan personal bersama tim nasional sepak bola Jerman
dengan menyaksikan sebuah pertandingan langsung di stadion.
Jerman Fest adalah sebuah inisiatif dari Kementrian Luar Negeri Jerman dan diselenggarakan
berkat kerja sama antara Goethe-Institut Indonesien, Kedutaan Besar Jerman Jakarta dan
EKONID.
Kompetisi sepak bola ini berlangsung sejak tanggal 17 Agustus hingga 14 September. Para
peserta kompetisi mengirimkan sebuah video berdurasi 90 detik yang memperlihatkan bentuk
dukungan mereka terhadap tim nasional sepak bola Jerman dengan cara seunik dan sekreatif
mungkin.
Lebih dari 100 pendaftar, juri yang terdiri dari pembuat film Andibachtiar Yusuf, penulis dan
presenter sepak bola Pangeran Siahaan, pelatih dan manajer Timo Scheunemann serta
Koordinator Humas Katrin Figger telah memilih tiga video terbaik menurut mereka.
Taufik Nur Shidiq, Agung Sardjono Jatmiko dan Kukuh Rahardi secara keseluruhan memperoleh
peringkat paling tinggi. “Video ini spesial karena tingkat kesulitan pembuatannya cukup tinggi, “
ungkap Timo Scheunemann tentang video Taufik yang memperlihatkan kecintaannya pada tim
nasional sepak bola Jerman dalam sebuah time-lapse yang puitik.
Video Agung menyampaikan rasa sakit dari sisi emosi dan fisik menjadi seorang penggemar tim
nasional sepak bola Jerman dari Indonesia. “Video Agung mengingatkan saya pada sebuah
perkataan tentang cinta dan hasrat: ‘No matter how long, no matter how far, I will find you”,
kata Yusuf pada pernyataannya.

Video Kukuh mendapatkan sebuah catatan yang lebih humoris. “Secara personal, favorit saya,”
jelas Pangeran. “Video stop-motion Kukuh tidak hanya dieksekusi secara cemerlang; video
tersebut juga berani dan lucu. Saat konstruksi waktu-waktu terbaik sepak bola Jerman di abad
ke-21 yang juga dilakukan dengan baik oleh beberapa kontestan lainnya, videonya diproduksi
dengan paling baik.”
Tiga pemenang akan berangkat ke Jerman pada tanggal 14 November. Pertama, mereka akan
melakukan perjalanan ke Berlin dan tinggal di ibu kota itu selama dua hari untuk menjelajahi
kota tersebut – dan tentu saja, mengunjungi stadio terbama Olympiastadion – sebelum
melanjutkan perjalanan Hanover, di mana mereka akan menyaksikan langsung pertandingan
persahabatan antara Jerman dan Belanda pada tanggal 17 November. Mereka juga akan
berkesempatan untuk mengelilingi kota Hanover sebelum kembali ke Indonesia.
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