SIARAN PERS
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA

Tari Sobrak Menghentak Tanah Bratislava, Slowakia
Dalam suasana musim panas yang hangat, di sisi sungai Danube yang indah, delapan
penari Sobrak dengan kostum dominasi merah biru dan topi khas, bergerak dinamis di
panggung “Bratislava Kulturne A Informacne Stredisko 2017” (BKIS), semacam festival
budaya musim panas Bratislava pada tanggal 23 Agustus 2017, pukul 17.00-18.30 waktu
setempat. Sekitar 450 penonton tidak beranjak menyaksikan penampilan Sobrak dan
berbagai penampilan tari Indonesia lainnya seperti tari Bajidor Kahot, Jejer Jaran Dawuk,
tari Cendrawasih. Pada kesempatan tersebut, ditampilkan pula musik dan lagu-lagu
Indonesia secara medley dengan menggunakan alat musik tradisional dan modern.
Seusai penampilan musik dan tari, penonton menyerbu habis minuman the dan kopi
Indonesia, serta hidangan nasi goreng, mie goreng yang disiapkan dalam porsi-porsi kecil
secara gratis. Penonton juga dengan antusias menjawab quiz tentang Indonesia yang
berhadiah suvenir.
Dubes Indonesia untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso, menyatakan terima kasih atas
apresiasi yang tinggi dari masyarakat Slowakia terhadap seni budaya Indonesia.
Menurutnya, KBRI akan senantiasa berpartisipasi dan mendukung setiap kegiatan yang
mempromosikan seni budaya, kuliner, pariwisata dan ekonomi Indonesia di Slowakia.
Diharapkan pertunjukan seni ini dapat lebih mempererat hubungan kedua bangsa dan lebih
banyak warga Slowakia mengenal Indonesia. Dengan promosi yang aktif, akan semakin
terbuka peluang pasar Indonesia di Slowakia dan memperluas jejaring friends of Indonesia
di berbagai bidang.
Festival budaya yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Slowakia
“Eurovea Mall” selama kurang lebih tiga bulan dari bulan Juli hingga bulan September
merupakan acara tahunan yang diselenggarakan setiap musim panas di Bratislava,
Slowakia. Festival ini diikuti oleh banyak negara dan didukung oleh Pemda setempat
Slowakia, pihak swasta, dan Kementerian terkait serta menggandeng media partner utama
di Slowakia, baik media elektronik maupun cetak.
Tim penari dan musik adalah tim kesenian binaan KBRI Bratislava “Smara Gita Art” yang
terdiri dari WN Slowakia, staf KBRI Bratislava, dan masyarakat Indonesia yang tinggal di
Slowakia.
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