PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FESTIVAL TEATER SEPROVINSI LAMPUNG

LINI MASA KEGIATAN
Pendaftaran
Tenggat Akhir Pengumpulan Naskah
Penjurian
Pengumuman dan Pemberian Hadiah

: 15 Februari—5 Juli 2021
: 8 Agustus 2021
: 19 Agustus 2021
: 19 Agustus 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PETUNJUK UMUM
1. Calon peserta mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran di tautan
https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=10079103
2. Peserta merupakan masyarakat umum dengan rentang usia 16—23 tahun yang
tergabung dalam satu tim.
3. Peserta mementaskan/menampilkan penampilan teater secara langsung di tempat yang
telah ditentukan oleh panitia.
4. Peserta wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk khusus
Festival Teater Se-Provinsi Lampung tahun 2021.
PETUNJUK KHUSUS
1. Peserta dalam satu tim terdiri atas 5—7 orang dengan rentang usia 16—23 tahun
(dibuktikan dengan kartu pelajar/kartu identitas dalam satu berkas berformat PDF).
2. Peserta menampilkan satu penampilan teater.
3. Penampilan teater dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
4. Peserta menampilkan penampilan teater dengan durasi minimal 15 menit dan
maksimal 20 menit.
5. Naskah teater yang ditampilkan bebas.
6. Naskah dan penampilan teater tidak mengandung unsur kekerasan dan pornografi serta
tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Naskah teater wajib diberikan kepada panitia paling lambat tanggal 9 Agustus 2021.
8. Naskah teater dikirim ke alamat pos-el festivalteaterkbpl@gmail.com
9. Naskah yang dikirim untuk mengikuti Festival Teater Se-Provinsi Lampung tahun 2021
tidak sedang diikutkan lomba atau kompetisi yang serupa.
10. Dalam penampilan, peserta memakai kostum bebas dan sopan.
11. Peserta membawa sendiri properti yang dibutuhkan untuk pementasan.
12. Panitia hanya menyediakan properti berupa kursi dan meja.
13. Peserta memasang properti dengan durasi maksimal 5 menit.
14. Peserta boleh menggunakan instrumen dan/atau rekaman digital untuk latar musik.

15. Pengumuman pemenang akan diumumkan di akhir pelaksanaan kegiatan lomba.
16. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan dibahas dalam
taklimat yang waktunya ditentukan oleh panitia.
KRITERIA PENAMPILAN
- Penjiwaan karakter dan penguasaan panggung
- Penggunaan bahasa (gaya bahasa, intonasi, dan artikulasi)
- Dekorasi, kostum, dan properti
PEMENANG
Pemenang Festival Teater Se-Provinsi Lampung tahun 2021 akan mendapatkan uang
pembinaan (pajak ditanggung pemenang), trofi, dan piagam penghargaan.
Pemenang I
Pemenang II
Pemenang III
Pemenang IV
Pemenang V

: Rp 5.000.000,00
: Rp 4.000.000,00
: Rp 3.000.000,00
: Rp 2.000.000,00
: Rp 1.000.000,00

NARAHUBUNG
Diah Meutia Harum (081279030025)
Ratih Rahayu
(08122317520)
Laman
FB
Instagram
Twitter
Youtube

: www.kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id
: Kantor Bahasa Lampung
: @kantorbahasalampung
: @KantorBahasaLPG
: Siniar Kelasa

