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Syarat dan Ketentuan Audisi Konser Pendidikan 2017 Jogja Student Orchestra : 

 

1. Peserta audisi harus terdaftar aktif sebagai Pelajar di salah satu instansi pendidikan 

tingkat TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi atau Sederajat. 

2. Peserta audisi wajib melampirkan foto kopi kartu identitas dari instansi pendidikan yang 

akan di berikan kepada panitia pada saat audisi. 

3. Peserta audisi harus berbadan sehat dan tidak sedang menjalani perawatan dokter. 

4. Peserta audisi harus mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari orang tua/ instansi 

pendidikan selama yang bersangkutan mengikuti proses program pendidikan. 

5. Peserta audisi yang lolos dalam tahap audisi harus mengajak dan mengikat orang tua 

dalam bentuk tanda tangan di kontrak MoU #konserpendidikan2017 untuk mendukung  

penuh segala program pendidikan yang akan di laksanakan selama 1 Tahun, jika peserta 

Audisi di terima dalam Orkestra #konserpendidikan2017. 

6. Peserta audisi yang lolos dalam tahap audisi harus menandatangani kontrak MoU untuk 

mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang di tetapkan oleh Panitia. 

7. Peserta audisi yang lolos dalam tahap audisi harus bisa mengikuti program pendidikan 

yang akan di jalankan selama 1 tahun meliputi konser kecil dan konser besar dan program 

pendidikan yang lainnya. 

8. Peserta audisi yang lolos dalam tahap audisi harus meluangkan waktu sedikitnya 3 hari 

dalam 1 minggu untuk mengikuti program latihan secara intensif. 

9. Kuota Penerimaan Orkestra  #konserpendidikan2017 berjumlah kurang lebih 40 orang 

yang di bagi dalam beberapa seksi, sbb; seksi tiup, seksi gesek, seksi kombo band dan 

seksi perkusi dan vokal 

10. Segala keputusan panitia dan  experts (dewan juri) tidak bisa di ganggu gugat 

 

 

Teknis & Jadwal  Audisi Konser Pendidikan 2017 Jogja Student Orchestra : 

1. Untuk jadwal dan pelaksaan audisi Orkestra Konser Pendidikan 2017 Jogja Student 

Orchestra akan di laksanakan pada tanggal 17, 18, 19 februari 2017, untuk tanggal 17 dan 

18 pukul 16.00 – 21.00 WIB dan untuk tanggal 19 pukul 10.00 – 16.00 WIB. 

2. Pengumuman audisi dapat diunduh di website JSO di www.jogjastudentorchestra.com 

Pada kisaran tanggal 21 – 23 February. 

3. Audisi akan di laksanakan dan bertempat di ARF STUDIO Jalan Tutul no.16, Papringan, 

Catur Tunggal Depok, Sleman. 

http://www.jogjastudentorchestra.com/
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4. Peserta audisi harus membawakan 1 buah lagu bebas, 1 lagu wajib dalam bentuk notasi 

balok dari Panitia dan Experts (dewan juri) yang dapat di unduh di materi website JSO di 

www.jogjastudentorchestra.com/materi/  

5. Peserta audisi : seksi tiup dan seksi gesek; wajib membawakan 1 buah Lagu bebas; yang 

cukup berbobot dalam notasi balok (minimal setara; pieces song, concertino atau setara 

concerto) (*) peserta diwajibkan untuk membawa 2 salinan score atau paritur yang 

harus di serahkan kepada panitia pada saat tahap seleksi berlangsung. Sbb, kriteria 

minimal: 

a. Khusus Pemain seksi tiup dan gesek wajib memainkan minimal 4 tangga nada beserta 

teknik tangga nada di dalamnya, meliputi; staccato, spiccato, tenuto, legato, accent, 

tri nada dll. 

6. Peserta audisi : seksi kombo band; elektrik gitar, elektrik bass, drum, keyboard dan 

piano;  wajib membawakan 1 buah Lagu bebas; yang cukup berbobot yang memiliki 

notasi balok atau tabelatur atau chordtitur, di utamakan notasi balok boleh menggunakan 

minus one  atau backing track, kriteria minimal sebagai berikut; 

a. Khusus elektrik bass dapat menguasai: solo-improvisasi, accompaniment mood atau 

style themes (bossas;salsa;groove;18beat drum,dll), memiliki minat belajar untuk 

dapat membaca notasi balok atau chordtitur. Mengerti penggunaan spesifikasi sound 

system pada bass elektrik. 

b. Khusus elektrik gitar dapat menguasai: solo-improvisasi, accompaniment mood atau 

style themes (rock,blues,jazz,pop,RnB,dll), memiliki minat belajar untuk dapat 

memabaca notasi balok atau chordtitur. Mengerti penggunaan spesifikasi sound 

system dalam gitar elektrik. 

c. Khusus drum atau perkusi set dapat menguasai: solo-improvisasi beat, 

accompaniment mood atau style themes (rock,blues,jazz,pop,RnB,Swing,Counrty,dll), 

sangat di utamakan untuk bisa membaca notasi balok, memiliki minat belajar untuk 

dapat memabaca notasi balok atau chordtitur, mau untuk di alih fungsikan untuk 

menjadi pemain perkusi secara rotasi. Mengerti dalam pembangunan konstruksi 

Drum Set maupun Percussion Set 

d. Khusus keyboard dapat menguasai: memainkan 1 lagu tema bebas menggunakan 

voice PAD dan SYNTH, solo-improvisasi, progression chord, accompaniment mood 

atau style themes (rock,blues,jazz,pop,RnB,dll), penguasaan ekstension chord meliputi 

voicing note seperti, kriteria dasar; (maj7,min7,dim7,dominant extension chord), 

sangat di utamakan harus bisa membaca notasi balok dan chordtitur, mengerti dunia 

electric modulation effect synth atau penggunaan dalam alat musik keyboard Roland, 

Korg, Yamaha, Nord, Vivo, Hammond, dan Kurzweil maupun Digital interface, 

memiliki minat belajar untuk dapat memabaca notasi balok atau chordtitur. Mengerti 

penggunaan spesifikasi sound system dalam sound keyboard elektrik 

Dapat memainkan minimal 5 tangga nada beserta teknik tangga nadanya ( Mayor dan 

Minor ) 

http://www.jogjastudentorchestra.com/
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e. Khusus piano dapat menguasai: memainkan lagu setara sonata, sonatine, atau song 

book atau buku setara etude Czerny op.299, Heller, Polyfoni Bach., menguasai 

accompaniment mood atau style themes (rock,blues,jazz,pop,RnB,dll), diutamakan 

bisa membaca notasi balok, mengerti dunia electric modulation atau penggunaan 

dalam alat musik elektrik piano Roland, Korg, Yamaha, Nord, Vivo, Hammond, dan 

Kurzweil maupun Keyboard Digital interface,. Dapat memainkan minimal 5 tangga 

nada beserta teknik tangga nadanya ( trisuara pajang, tri suara patah pendek, tangga 

nada Mayor dan Minor ),. Mengerti penggunaan spesifikasi sound system dalam 

sound piano akustik maupun elektrik. 

(*)peserta di wajibkan untuk menduplikat score atau paritur yang harus di 

serahkan kepada panitia pada saat tahap seleksi berlangsung. 

7. Peserta audisi harus mengikuti test  Primavista atau Sight Reading, bahan test berupa 

potongan melodi dalam Lagu di sediakan oleh Panitia, penilaian meliputi; ketepatan 

pengejaan nada, ketepatan membaca ritmis, dan ketepatan  membaca pola melodi. 

(seksi gesek dan seksi tiup); 

8. Perserta audisi harus mengikuti test Primavista atau Sight Reading chordtitur  

menggunakan minus one atau backing track, bahan test berupa Potongan Lagu beserta 

Achord yang di sediakan oleh Panitia, penilaian meliputi; kecepatan dalam merespon 

akord dengan iringan, ketepatan nada dalam membidik nuansa tema lagu 

(khusus kombo band); 

9. Untuk lagu wajib (khusus kombo band, seksi tiup dan seksi gesek); wajib memainkan 

1 buah Lagu yang di dalamnya terdapat beberapa potongan bagian lagu dan etude, di 

sediakan oleh panitia dapat di unduh di bagian materi di website 

www.jogjastudentorchestra.com   

 

(*)peserta di wajibkan untuk menduplikat score atau paritur yang harus di 

serahkan kepada panitia pada saat tahap seleksi berlangsung. 
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