Addie MS Bintang Tamu Konser Orkestra UGM
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YOGYAKARTA â€“ Konduktor Orkestra Addie Muljadi Sumaatmadja atau lebih dikenal dengan Addie
MS akan menjadi bintang tamu dalam konser orkestra mahasiswa UGM, Sabtu (18/5) di Concert
Hall, Taman Budaya Yogyakarta. Rencananya, Addie MS akan mengkonduktor dua buah repertoar
dari 13 repertoar yang disuguhkan dihadapan 1.000 penonton. â€œSaya akan memimpin dua lagu,
satu dinyanyikan Lea Simanjuntak. Satu lagi dari soundtrack film E.T (Extra-Terrestrial),â€ kata
Addie MS kepada wartawan di hotel Tentrem Yogyakarta, Jumat (17/5).
Pria kelahiran Jakarta 53 tahun silam ini mengaku untuk pertama kalinya dirinya diajak
berkolaborasi tampil dalam konser orkestra mahasiswa UGM. Ia menyambut baik ajakan tersebut
karena mengapresiasi dukungan Perguruan Tinggi dalam menggalakkan musik orkestra di tanah air.
â€œJarang ada institusi pendidikan menggarap kegiatan ekstrakurikuler orkestra di kampus. Meski
sekarang di sekolah dan perguruan tinggi sudah mulai ada tapi dibanding negara lain seperti Cina,
Jepang, Korea dan Singapura, musik orkestra kita masih kalah jauh,â€ ujarnya.
Kendati demikian, ia mengaku optimis dukungan dari pihak kampus tidak hanya mengembangkan
musik orkestra tapi lebih dari ikut serta mendukung pendidikan karakter mahasiswa. â€œOrkes
simfoni bukan hanya sekedar kegiatan kesenian tapi membiasakan mahasiswa terlatih menggunakan
otak kanan dan otak kiri secara simultan,â€ ujarnya.
Ketua Gadjah Mada Chamber Orchestra (GMCO), Radhi H. Kartowisastro, mengatakan konser akbar
tahunan yang ketiga ini bertajuk â€œThe World in Theatreâ€. Konser yang berdurasi selama
kurang lebih 2,5 jam ini akan membawakan 13 repertoar dari soundtrack film dari berbagai negara.
â€œKita ingin mengajak penonton bernostalgia mengingat kembali soundtrack film yang pernah
ditontonnya,â€ katanya.
Ditambahkan Radhi, konser yang disponsori oleh BNI ini diharapkan mampu memperkenalkan
GMCO tidak hanya pada civitas akademika Universitas Gadjah Mada namun lebih luas lagi ke

masyarakat umum. Walaupun Universitas Gadjah Mada tidak memiliki jurusan musik, namun GMCO
hadir sebagai komunitas orkestra kampus yang mewadahi kemampuan bermusik dan berkontribusi
dalam meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik orkestra di Indonesia.
Untuk konser akbar kali ini, GMCO melibatkan 70 musisi dan 30 orang anggota paduan suara.
â€œAda seratus orang yang manggung. Tidak hanya GMCO, kita dibantu UKM Marching Band dan
Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Alhamdulillah, konser ketiga kali ini tiket terjual
habis, â€œ ujarnya.
Pembina GMCO, Drs. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc, menuturkan khusus konser kali ini pihaknya
sengaja mengundang Addie MS untuk menularkan pengalaman bermusik kepada para mahasiswa.
â€œKita harapkan bisa memberikan semangat pada GMCO untuk bisa tampil lebih baik,â€
pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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