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Selamat untuk Paduan Suara Mahasiswa Gita Simfoni Pakuan yang telah mengikuti Lomba 

Paduan Suara "National  Folklore Festival" di Universitas Indonesia dan berhasil meraih medali 

emas. 

 



National Folklore Festival FEB UI 

Peraih Medali Emas: 

1. Ubaya Choir 

2. UHAMKA Choir 

3. Gita Advayatva 

4. PSM UPI Bandung 

5. PSM Gita Simfoni Pakuan 

6. Gempita Swara Uniga 

7. Sampoerna University Choir 

Peraih Medali Perak:  

1. Gema Swara Pesona 

2. PSM Gita Astama 

3. Gita Tarbiyah 

4. Gema Mahabuana 

 

14th NATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 

National Folklore Festival (NFF) adalah sebuah acara dengan nuansa keanekaragaman budaya 

yang dikemas dalam format kompetisi paduan suara dan tari tradisional dibawah naungan 

Departemen Apresiasi Seni dan Budaya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Indonesia. 



National Folklore Festival yang akan terselanggara keempatbelas kalinya mengangkat isu 

tentang pentingnya kesadaran akan toleransi dalam keberagaman budaya yang dapat menjadi 

suatu harmoni menjadi budaya nasional yang memiliki potensi tak terbatas dalam 

perkembangannya, yang diekspresikan melalui seni tari dan seni suara lagu-lagu daerah 

Nusantara. 

Kami panitia National Folklore Festival keempatbelas menginginkan agar acara ini pada 

akhirnya dapat meningkatkan rasa kesadaran para stakeholder-nya agar memiliki toleransi yang 

menciptakan kesatuan. 

Dengan mengusung tagline “anak muda cinta budaya” kami ingin memberikan pengaruh positif 

terhadap kalangan muda dalam mencintai budaya Indonesia, sehingga nantinya diharapkan turut 

serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan mencintai tanah air kita yang sangat kaya ini. 

Main Event 

Kompetisi Tari Tradisional 

Kompetisi tari tradisional memperlihatkan gerakan – gerakan yang indah dan rupawan yang 

diiringi oleh alunan musik tradisional serta memberikan nuansa elegan dari berbagai macam 

tarian tradisional Indonesia. Kompetisi tari tradisional terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori A 

(Sekolah Menengah Atas),  kategori B (Perguruan Tinggi), dan kategori C (Sanggar dan Umum) 

dimana tiap regu terdiri atas 3 – 10 orang. 

Kompetisi Paduan Suara 

Kompetisi paduan suara melantunkan nada – nada yang menginspirasi dan bersenandung bagi 

para pendengarnya dengan membawa lagu dari berbagai daerah di Indonesia yang 

menggambarkan indahnya kebudayaan Indonesia. Kompetisi paduan suara terdiri dari dua 

kategori, yaitu kategori A (Sekolah Menengah Atas) dan kategori B (Perguruan Tinggi) yang 

terdiri dari 25-30 orang setiap regunya. 

Sumber: https://www.nff-febui.com 

 

 

 

 

 

© UNIVERSITAS PAKUAN 

https://www.nff-febui.com/

