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PERSYARATAN 

UNDHIRA WONDERFUL FESTIVAL 

UNDHIRA MUSIC & DANCE COMPETITION 

 

Persyaratan Umum : 

1. Peserta Umum 

2. Penampilan sopan dan tidak mengandung SARA 

3. Durasi penampilan maksimal 15 menit 

4. Jumlah peserta kelompok dibatasi maksimal sebanyak 10 orang 

5. Kategori perlombaan : 

a. Musik (Solo atau Grup) 

b. Tari (Modern atau Tradisional atau Kontemporer) 

6. Mengisi identitas lengkap pada form pendaftaran yang disediakan, termasuk synopsis dari 

performance yang akan ditampilkan. 

 

Musik 

Persyaratan Khusus : 

1. Penampilan solo : 

a. 1 orang peserta 

b. Lagu bebas, apabila menampilkan lagu ciptaan sendiri akan mendapatkan nilai plus 

dengan syarat: 

1) Lagu ciptaan sendiri belum pernah menang dalam perlombaan sejenis 

2) Lagu ciptaan sendiri belum pernah dimuat dalam media massa 

c. Properti dan perlengkapan penampilan di persiapkan/bawa sendiri 
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2. Penampilan grup : 

a. Terdiri dari 2-10 orang 

b. Lagu bebas, apabila menampilkan lagu ciptaan sendiri akan mendapatkan nilai plus 

dengan syarat: 

1) Lagu ciptaan sendiri belum pernah menang dalam perlombaan sejenis 

2) Lagu ciptaan sendiri belum pernah dimuat dalam media massa 

c. Properti dan perlengkapan penampilan di persiapkan/bawa sendiri 

 

Tari 

Persyaratan Khusus : 

1. Penampilan solo : 

a. 1 orang peserta 

b. Lagu bebas, apabila menampilkan tari ciptaan sendiri akan mendapatkan nilai plus 

dengan syarat: 

1) Tari ciptaan sendiri belum pernah menang dalam perlombaan sejenis 

2) Tari ciptaan sendiri belum pernah dimuat dalam media massa 

c. Properti dan perlengkapan penampilan di persiapkan/bawa sendiri 

d. Kategori tari yaitu : tari kontemporer atau tari tradisional atau tari modern 
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