


FESTIVAL VIRTUAL PEMBACAAN NASKAH LAKON 

BULAN BAHASA DAN SASTRA 2021 

 

 

 

a. Peserta 

Komunitas/sanggar/kelompok teater dari seluruh Indonesia   

 

b. Pendaftaran 

1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 24 Agustus—15 September 2021. 

2. Pendaftaran akan ditutup sebelum tanggal 15 September jika kuota 150 pendaftar sudah 

terpenuhi. 

3. Pendaftar mengirimkan berkas persyaratan sebagai berikut. 

a) Surat pengantar dari ketua komunitas/sanggar/kelompok teater 

b) Biodata ketua/penanggung jawab kelompok 

c) Daftar nama anggota kelompok beserta foto 

d) Susunan produksi kelompok 

e) Profil singkat serta foto pertunjukan komunitas/sanggar/kelompok teater paling lama 5 tahun 

terakhir 

f) Sinopsis dan naskah yang akan dibacakan (wajib mengutamakan bahasa Indonesia). Jika 

akan membacakan karya orang lain, peserta wajib membacakan naskah lakon karya 

pengarang Indonesia.  

g) Tulisan singkat (2—4 paragraf) tentang gagasan atau konsep pembacaan yang akan 

dipertunjukkan  

4. Berkas persyaratan disatukan dalam satu fail dengan format pdf dan dikirimkan melalui tautan 

https://tinyurl.com/naskahlakonbb2021 . 

 

c. Ketentuan 

1. Pendaftar yang lolos seleksi menjadi peserta wajib mengikuti taklimat daring bersama dewan 

juri. 

2. Satu kelompok peserta terdiri atas 2—5 pembaca. 

3. Peserta menampilkan pertunjukan pembacaan naskah lakon dalam format video (konsep 

video bebas dengan memperhatikan ketentuan tambahan yang akan diberikan pada saat 

taklimat peserta dan juri). 

4. Peserta yang tampil membacakan naskah lakon merupakan anggota 

komunitas/sanggar/kelompok teater yang didaftarkan (surat keterangan keanggotaan 

dikirimkan bersama tautan video). 

5. Pembaca naskah lakon wajib muncul dalam video. 

https://tinyurl.com/naskahlakonbb2021


6. Peserta diperbolehkan membacakan naskah lakon sebagian saja atau utuh. 

7. Peserta diperbolehkan menambahkan efek visual dan efek suara. 

8. Peserta diperbolehkan untuk menambahkan takarir dalam video. 

9. Video berdurasi 5—10 menit. 

10. Video tidak mengandung hal yang menimbulkan konflik SARA.   

11. Video tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. 

 

d. Lini Masa 

Tanggal Kegiatan 

24 Agustus—15 September Pendaftaran (daring) 

13—18 September Seleksi administrasi  

 20 September Pengumuman peserta 

21 September Taklimat daring 

22 September—10 Oktober 
Pembuatan dan pendistribusian (tautan) video 

pembacaan naskah lakon 

5—25 Oktober Penilaian (video) pembacaan naskah lakon 

26 Oktober 
Diskusi daring evaluasi penampilan peserta 

Festival Virtual Pembacaan Naskah Lakon 

28 Oktober Pengumuman pemenang 

 

e. Narahubung 

      089653901596 (Nazar Irpani) dan 087728828852 (Anto) 

       festivalnaskahlakon.bb@gmail.com 

 

f. Hadiah 

1. Hadiah utama (5 kelompok) Rp9.000.000,00/kelompok  

2. Hadiah hiburan (10 kelompok) Rp1.500.000,00/kelompok 

(pajak ditanggung pemenang) 

 

 


