PENDAFTARAN
#FAST
THE COOLER LUMPUR FESTIVAL
PENDAFTARAN
British Council Indonesia membuka kesempatan kepada para penulis/pengarang/penggagas
berpengalaman untuk dapat berpartisipasi pada Cooler Lumpur Festival di Malaysia pada tahun ini.
Apakah anda salah satunya?

TENTANG THE COOLER LUMPUR FESTIVAL
The Cooler Lumpur Festival adalah festival ide yang pertama dan satu-satunya di Asia. Pertama kali
dilaksanakan pada tahun 2013, festival ini adalah sebuah wadah yang bertujuan untuk
mengumpulkan para penulis, seniman, musisi, dan penggagas yang berasal dari berbagai tempat di
dunia dan berkeinginan untuk menciptakan jaringan baru, berbagi, dan menyebarkan gagasangagasan baru serta menjadi penggerak dalam terbentuknya diskusi kebudayaan.
Dengan didukung oleh para penulis dan penggagas, juga para seniman dan musisi, kegiatan ini
menjadi sebuah pertemuan yang memiliki tujuan untuk memberi tantangan kepada masyarakat agar
dapat berdebat, belajar bersama, dan bergulat dengan berbagai macam ide dan gagasan serta isuisu yang berkenaan dengan masyarakat. Mengapa hal tersebut dapat berkaitan? Karena terciptanya
diskusi dan dialog di masyarakat adalah simbol dari masyarakat yang besar.

TEMA FESTIVAL TAHUN INI
Tema yang diusung untuk tahun ini cukup sederhana, hanya satu kata: #Fast, ‘cepat’. Festival ini
akan berbicara tentang masa depan dan cara tercepat untuk menggapainya. Untuk mengeksplor
cara-cara tersebut, kita dapat memajukan budaya dengan berbagai cara: mengutamakan bakatbakat muda dan baru, menyelaraskan sisi kreatif masyarakat, menggabungkan kesusastraan,
kesenian, musik, dan inovasi, serta melakukan hal-hal tersebut dengan kecepatan berpikir.
Festival ini akan melihat lebih jauh mengenai hal-hal berikut ini: Bagaimanakah masa depan? Apa
saja inovasi-inovasi yang dapat membentuk masyarakat kita di dalam dan luar negeri?
Bagaimanakah pendidikan dan kesenian? Apa saja ide-ide besar yang dapat membantu kita untuk
mencapai masa depan?

PELAKSANAAN FESTIVAL
Festival akan dilaksanakan di akhir minggu pada Jumat, 20 Juni 2014 – Minggu 22 Juni 2014.

PETUNJUK PENDAFTARAN
Jika festival ini adalah kegiatan yang tepat untuk Anda, Anda dapat mendaftar dengan cara
mengirimkan data – data dengan rincian sebagai berikut:
1. Data diri dan biografi singkat (200 kata);
2. Pernyataan singkat yang berisi motivasi dan tujuan Anda untuk mengikuti kegiatan ini;
3. Contoh atau hasil dari karya tulisan Anda yang sesuai dengan tema/tujuan festival.

1

Mohon kirimkan data-data tersebut di atas melalui email ke arts@britishcouncil.or.id paling lambat
Kamis, 10 April 2014, pukul 23.59 WIB, dengan subjek email: [COOLER LUMPUR
FESTIVAL](spasi)NAMA LENGKAP

PROSES PENYELEKSIAN
Pihak festival mencari para penggagas terbaik dari seluruh Asia, Kami akan mengirimkan seluruh
aplikasi yang kami terima kepada pihak festival dan para penulis yang sesuai dengan kriteria
penyelenggara festival akan diundang untuk menghadiri festival.
Kriteria penulis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penulis buku berbahasa Indonesia (fiksi / non-fiksi) atau puisi yang saat ini tinggal dan
bekerja di Indonesia;
2. Dapat berbahasa Inggris dengan baik. (Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat
berpartisipasi aktif di dalam forum-forum / panel-panel dan kegiatan-kegiatan lainnya selama
festival yang keseluruhannya akan menggunakan Bahasa Inggris. Akan tetapi, penulis tidak
harus menulis atau menghasilkan karya dalam Bahasa Inggris);
3. Telah menghasilkan karya yang mengeksplor topik-topik di bawah:
a. Future, imagined civilization and culture;
b. ASEAN imagination / culture critique; dan/atau
c. Utopian/Dystopian theories.
4. Dapat mengikuti festival secara keseluruhan pada jadwal yang telah ditentukan, yaitu 20 –
22 Juni 2014.

HAL-HAL YANG AKAN DITANGGUNG
The British Council akan menyediakan hal-hal tersebut di bawah untuk penulis terpilih.
1. 1 (satu) tiket pesawat kelas ekonomi PP dari Indonesia ke Kuala Lumpur;
2. Akomodasi di Kuala Lumpur (4 malam);
3. Uang saku harian (standar) selama di Malaysia;
4. Transportasi dari dan ke tempat penyelenggaraan festival;
5. Surat undangan dari penyelenggara festival.

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN PESERTA TERPILIH
Jika Anda terpilih sebagai salah satu peserta festival, berikut adalah hal-hal akan Anda lakukan.
1. Berpartisipasi aktif dalam setiap program di festival, termasuk duduk sebagai salah satu
pembicara di dalam panel diskusi, melakukan pembacaan dari hasil karya pribadi, serta
aktivitas-aktivitas lainnya;
2. Berbagi pengalaman seputar festival pada saat sebelum festival, ketika festival, dan setelah
festival di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain);
3. Membuat laporan singkat (200 – 250 kata).

KESEMPATAN LAINNYA (untuk Anda yang bukan penulis)
Jika Anda adalah seorang partner / produser/ direktur dari sebuah festival dan ingin menghadiri
Cooler Lumpur Festival, kami akan membuka kesempatan untuk mengenalkan Anda dengan
penyelenggara festival, menyediakan informasi seputar festival, memberikan saran mengenai hotel
untuk bermalam dan informasi lainnya yang Anda butuhkan.

PERTANYAAN
Anda dapat bertanya secara langsung melalui akun Twitter kami di @idBritishArts atau email ke
Olivia Sandra at Olivia.Sandra@britishcounci.or.id.
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