
:: 2K-Report ::

[ KELAS MUSIK: KOMISI KESENIAN ]

Kegiatan yang akan diadakan pada bulan Mei, Juni dan Juli 
2008 ini,  juga bertujuan untuk memperkenalkan jemaat 
Kav Polri dengan musik dasar. Anak-anak dan dewasa 
berkesempatan untuk mengikuti kelas-kelas musik yg  ada. 
Seluruh pendapatan bersih yang diterima oleh komisi 
kesenian melalui kegiatan ini akan diberikan untuk dana 
pembangunan gereja. 

:: Kelas Apa Saja Yang Ditawarkan?

Sound System
Belajar set sound system basic (setidaknya bisa set sound system 
untuk / di gereja)
Piano
Belajar tahap dasar dari alat musik piano
Gitar
Belajar tahap dasar dari alat musik gitar (Acoustic atau Bass)
Vocal
Belajar vocal, membaca not dan cara bernyanyi dengan baik

Informasi lebih lanjut tentang “Kelas Musik”  ini dapat 
dibaca di website kita pada alamat:

http://www.gki-kavpolri.or.id/home/kelasmusik

[CHORAL: Clinic ]

KomKes Sie Literature dan Pengembangan (L&P) 
memberikan kesempatan kepada kelompok - kelompok 
Paduan Suara dan Vocal Group GKI Kav Polri untuk 
mendapatkan pelatihan dari pelatih profesional sebanyak 2 
kali pertemuan. Waktu pelatihan akan disesuaikan dengan 
masing2 kelompok, asalkan dalam jangka waktu April 2008-
Maret 2009. Jika sudah menentukan waktu pelatihan, 
masing-masing kelompok harap memberitahu Ibu Devina 
Widjaja / Sdr Agus 1 bulan sebelumnya untuk diatur 
jadwalnya dengan pelatih.
Tujuan Choral Clinic ini adalah memberi kesempatan 
kepada masing2 kelompok vokal untuk mendapatkan 
masukan dari pelatih profesional sesuai dengan karakter 
setiap kelompok.
Komisi Kesenian akan membantu dalam mencari pelatih 
yang tepat. Akan tetapi, kami terbuka untuk mendapatkan 
masukan dari masing-masing kelompok dalam menentukan 
pelatih yang sesuai.

// Devina //

[ Seputar: Komisi Kesenian ]

:: Majelis Penghubung
Selain Bpk. Rumeser, Komisi Kesenian kini mendapatkan 
satu lagi Majelis penghubung, yaitu: Bpk. Irawan 
Rudianto. Jadi kini ada 2 orang Majelis penghubung Komisi 
Kesenian.
Komisi Kesenian mengucapkan selamat melayani untuk 
para Majelis penghubung.

:: Web Site  Komisi Kesenian
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Komisi Kesenian Newsletter – GKI Kav. Polri
-  http://www.gki-kavpolri.or.id/home/2KNews -

Dalam mendukung rencana 
pembangunan gedung Gereja lama 
GKI Kav. Polri,  Komisi Kesenian 
ikut terpanggil untuk dapat 
berkontribusi dalam penggalangan 
dana pembangunan, dengan 
membuat program “Kelas Musik”...

Selamat melayani untuk para 
pengajar volunteers!

&
Selamat mengikuti Kelas Musik 

untuk para peserta.

// Komisi Kesenian //

Komisi Kesenian kini hadir juga dalam website GKI Kav. 
Polri. Halaman Komisi Kesenian dapat diakses pada 
alamat: 

http://www.gki-kavpolri.or.id/home/KomKes

:: Perpustakaan Musik
Dalam rangka menciptakan perpustakaan musik GKI Kav 
Polri, Kom-Kes Sie L&P mengundang setiap kelompok 
musik (paduan suara, vocal group, kulintang, angklung, 
dll) untuk memberikan semua copy dari partitur musik 
yang dimiliki kepada Ibu Devina / Sdr Agus / Sdr Jessy / 
Tata Usaha GKI Kav Polri. 
Tujuan perpustakaan ini adalah untuk mengkoleksi 
partitur-partitur musik sehingga dapat digunakan untuk 
kepentingan pelayanan bersama.
Perpustakaan musik ini direncanakan untuk dapat 
digunakan pada bulan Juli 2008, jadi kami sangat 
mengharapkan kerja sama dari para koordinator untuk 
sudah memberikan copy partitur pada akhir Mei 2008.

:: Koleksi Buku Nyanyian
Kom-Kes Sie L&P telah membeli 3 buah buku:
   1. Kidung Jemaat 4 suara
   2. Kidung Jemaat dengan akord piano / gitar
   3. Puji-Pujian Kristen (lagu rohani hymn dalam bahasa
       Indonesia dan Mandarin, not balok dan angka)

Bagi jemaat / kelompok musik yang ingin meminjam, bisa 
menghubungi Ibu Devina / Sdr Agus / Sdr Jessy

:: Perawatan Alat Musik
Kom-Kes Sie L&P telah menyetem piano gereja pada 
bulan Januari 2008 yang lalu. Semoga seluruh pianist 
gereja GKI Kav Polri dapat merasakan manfaatnya dan 
membantu perawatan alat-alat musik di gereja kita.

:: Pelayanan Musik
Di himbau kepada seluruh jemaat GKI Kav Polri, yang 
ingin terlibat dalam pelayanan musik, baik bermain alat 
musik atau bernyanyi, untuk dapat menghubungi Ibu 
Devina / Sdr Agus / Sdr Jessy. Kami akan dengan senang 
hati membantu mengembangkan talenta musik kalian dan 
menyalurkan kepada pelayanan yang sesuai.

// Komisi Kesenian //

http://www.gki-kavpolri.or.id/home/2KNews
http://www.gki-kavpolri.or.id/home/KomKes


:: 2K-Profile ::

[ VoV: Voice of Veritas - GKI Kav. Polri ]

Voice of Veritas adalah salah satu kelompok paduan suara 
di GKI Kavling Polri yang terbentuk pada sekitar tahun 
2002. Berawal dari drama musikal "Berdamai Dengan 
Saudara" pada Kebaktian Malam Natal GKI Kavling Polri 
tahun 2000, kelompok ini berlanjut sampai tahun-tahun 
berikutnya mementaskan drama musikal atau kantata di 
acara-acara Natal dan Paskah, pelayanan pujian di 
kebaktian umum maupun remaja dan pemuda di GKI 
Kavling Polri dan di berbagai gereja-gereja lain sampai 
pada tahun 2006, dibawah pelatihan Kak Astri Sinaga.

Anggota VoV dari awal terbentuknya sampai sekarang terus 
berganti dan demikian pula dengan komposisi anggotanya. 
Dengan seiringnya waktu, VoV berusaha untuk dapat terus 
eksis memuliakan Tuhan dan berbagi kebenaran firman 
Tuhan sesuai dengan namanya (veritas = truth) lewat 
setiap puji-pujian yang dibawakannya.

Pelayanan yang dilakukan VoV sekarang adalah pelayanan 
pujian rutin di Kebaktian Umum, di pemberkatan 
pernikahan, dan juga di gereja-gereja di luar GKI Kavling 
Polri.

Sopranos by Carrine Kezia Aulia, Cynthia Febriani Karnadi, 
Fransisca Hatumesen, Hellen Yulita, Josefin Suryani, Maria 
Karina, Putri Karya Arista and Sarri Paramitha

Altos  by Desy M.N. Lubis, Dhianna M. Tanuwidjaja and 
Veronica Sarah

Tenors  by Christian Hutabarat, Peter Sions and Steinly A. 
Tanuwidjaja

Bass by Ayub Aries, Billie Irawan and Ryan Hendrajaya

Untuk informasi lebih lanjut atau permohonan audisi dapat 
menghubungi : Veronica Sarah atau Steinly Atmanagara.
E-mail kami di vov.choir@gmail.com  atau kunjungi 
friendster kami di:

http://profiles.friendster.com/vovchoir

Pada tahun 2007 lalu salah satu anggota VoV 
melangsungkan pernikahannya dan memberikan 
kesempatan untuk VoV untuk memproduksi sebuah album 
rekaman sebagai tanda terima kasih untuk acara 
pernikahan tersebut.

Music recorded by Jessy Roland Tuilan
Song List : Syukur 03.15 • Dialah Tuhan 03.15 • Setia 03.15 
• Imanuel 03.15 • You Called Me : “Friend” 03.15 • Kau dan 
Aku 03.15 • Janji Digenapi 03.15

Album yang dirilis pada tanggal 7 Juli 2007 itu berjudul 
"Gratitude" merupakan premiere album dari Voice of 
Veritas, yang diharapkan dapat menjadi berkat bagi banyak 
pendengarnya.
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 Komisi Kesenian NewsLetter – 04/2008
 GKI Kav Polri, Jelambar -  Jakarta Barat

Beberapa lagu dari album tersebut dapat di download di 
website GKI Kav. Polri pada alamat berikut ini:

http://www.gki-kavpolri.or.id/home/vov

// Maria Karina //

[ Kelompok: Musik ]

::  Paduan Suara Jemaat 
Per April 2008, PS Jemaat di koordinir oleh: Ibu Diar 
Karompis bersama dengan Sdri. Ida Simbolon.

::  Kulintang Gloria 
Kulintang Gloria yang sebelumnya di koordinir oleh: Ibu 
Etty Wibowo sekarang di koordinir oleh: Sdri. Ida 
Simbolon.

Komisi Kesenian mengucapkan selamat melayani untuk 
para koordinator yg baru. Tuhan memberkati pelayanan 
kita semua.

// Komisi Kesenian //

:: Our Story ...

:: The Voices (April 2008)

Gratitude • Released July 
7th 2007

Produced  by Ryan O. 
Hendrajaya & Dhianna M. 
Tanuwidjaja

All music and lyrics 
composed and arranged 
by Astri Sinaga

:: 2K-Agenda ::  

1 Mei 2008 - Pk. 14:00:  Kelas Sound System

Juni & Juli 2008: Kelas musik piano, gitar & vokal

Mei / Juni 2008 : Bina Vokalia (PS+VG)

http://profiles.friendster.com/vovchoir

