SIARAN PERS – untuk segera disiarkan –

Sebuah Pendekatan Unik Untuk Belajar Jerman
Bersama EINSHOCH6
Menulis lirik, bernyanyi dan tampil sepanggung bersama band „EINSHOCH6“! Dan semuanya
menggunakan bahasa Jerman!
Melalui proyek ini, siswa SMA dari Indonesia berkesempatan untuk berpartisipasi dalam
workshop bersama musisi asal Jerman dan juga menjadi bagian dari konser-konser mereka. Hal
ini tentu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa dan sangat memotivasi bagi para siswa
tersebut, karena dapat membuka jalan mereka mengenal Jerman di negara asal mereka serta
menumbuhkan minat mereka terhadap Jerman begitu juga bahasa Jerman.
Para musisi band yang berlokasi di Munich dan sudah memiliki banyak pengalaman di dunia
internasional ini akan menulis lirik lagu dan menciptakan melodi bersama siswa yang belajar
bahasa Jerman.
Dengan menampilkan kombinasi yang unik antara musik hip-hop yang penuh semangat dan
musik klasik yang inspiratif, EINSHOCH6 membawa Bahasa Jerman semakin dekat dengan
penontonnya dengan cara yang menghibur dan menyenangkan.
Bersama Deutsche Welle, band tersebut mengembangkan proyek ini untuk mempelajari bahasa
Jerman dengan bantuan musik. Melalui format „Buku Harian Band dalam Tur“, proses belajarnya
lebih cenderung mengenai bahasa Jerman yang berubah menjadi sebuah pengalaman yang
menyenangkan melalui semua indra.
“Bagi kami sebagai musisi, dapat melihat kombinasi antara musik dan bahasa menghubungkan
orang-orang di seluruh dunia adalah sebuah anugerah.” Kata Carl Amadeus Hiller, salah satu
pendiri, pemimpin dan pemain perkusi dari EINSHOCH6. “Melebihi dari yang diharapkan seorang
musisi.”

Puncak dari proyek ini di Indonesia adalah dua konser EINSHOCH6 di Denpasar dan
Yogyakarta. Band tersebut akan menampilkan lagu-lagu berbahasa Jermannya dan mengajak
peserta workshop untuk menampilkan “lagu hasil karya mereka.”
Bagi seluruh anggota band, ini adalah kunjungan mereka pertama kali ke Indonesia.
“Kami sangat tertarik beinteraksi dengan orang-orangnya, khususnya sejak kami mendengar
bahwa musik, irama, bernyanyi dan menari sangat penting di Indonesia,” Lanjut Hiller.
Seluruh murid berasal dari sekolah-sekolah mitra PASCH , “Sekolah: Mitra Menuju Masa
Depan.“ Inisiatif PASCH ini diluncurkan oleh Kemetrian Luar Negeri Jerman pada bulan Februari
tahun 2008 dan saat ini membina jaringan di seluruh dunia dengan jumlah sekolah mitra lebih
dari 1.500 sekolah.
Proyek ini adalah bagian dari Jerman Fest, sebuah inisiatif dari Kementrian Luar Negeri Jerman
dan diselenggarakan berkat kerja sama antara Goethe-Institut Indonesia, Kedutaan Besar
Jerman Jakarta dan EKONID.
SEKILAS
EINSHOCH6 di Indonesia
DENPASAR
Workshop
01 Oktober 2015
SMA 4 Denpasar
Jl. Gunung Rinjani, Monang-Maning, Bali

Konser
02 Oktober 2015 | 17.00 WITA
Taman Safari
Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gianyar
YOGYAKARTA
Workshop
05 Oktober 2015
Graha Sabha Pramana, UGM
Jl. Bulaksumur, Yogyakarta
Konser
06 Oktober 2015 | 19.00 WIB
Graha Sabha Pramana, UGM
Jl. Bulaksumur, Yogyakarta
Informasi selengkapnya, kunjungi : www.jermanfest.com or www.dw.com/bandtagebuch.
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