
Acara pembinaan ini bukan saja memberikan 
wawasan tapi juga membuat seluruh pelayan 
pujian yang ada di GKI Kavling Pori dapat 
berinteraksi & bersekutu bersama.

Semoga pembinaan yang telah dilakukan dapat 
bermanfaat bagi kita semua & kita dapat melayani 
lebih baik lagi di dalam bidang puji-pujian. Selamat 
melayani. Tuhan memberkati.

 V.S.        
// Komisi Kesenian //

[ MINI KONSER : bid. Literatur & Pengembangan ]

Dalam rangka mendukung pembangunan gedung 
gereja baru, Komisi Kesenian juga berantusias 
untuk turut serta dalam membantu mengumpulkan 
dana. 

Kom-Kes membuka kelas-kelas pelatihan musik: 
piano, gitar, vokal dan sound system untuk 
pemula maupun tingkat dasar. Di ikuti oleh 60-an 
orang jemaat yang berpartisipasi dalam kelas-
kelas ini, Kom-Kes berhasil mengumpulkan dana 
sebesar Rp 8.400.000,-. 

Pada akhir acara pengumpulan dana ini, Kom-Kes 
mengadakan acara Mini Konser dengan tema “A 
Melody from my Heart”. Acara Mini Konser ini 
bertujuan untuk menampilkan kemajuan murid-
murid yang ikut kelas musik dan juga didukung 
oleh jemaat lain sebagai pengisi acara. 

D’Heart, Kwintet harmonika, Biola dari Komisi Anak, 
Piano Solo oleh Yosua Sion & Tantya dan juga Ibu 
Syani sebagai soloist pembuka turut berpartisipasi 
untuk mendukung acara ini.

Mini Konser ini menampilkan lebih dari 10 
pertunjukan dan diikuti oleh 80 orang lebih 
peserta.  Jemaat juga cukup antusias mendukung 
acara ini, sehingga seluruh ruangan kebaktian 
cukup padat terisi. 

:: 2K-Report ::

[ B I N A   V O K A L: KOM-KES bidang pembinaan ]

Beberapa waktu yang lalu Komisi Kesenian 
mengadakan Bina Vokal yang mengangkat tema 
“Bermazmurlah Bagi Dia”. Pembinaan ini dibuat 
dengan tujuan untuk menyegarkan kembali arti 
puji-pujian & teknik bernyanyi bagi setiap pelayan 
pujian yang terlibat di dalam paduan suara 
ataupun singer agar dapat melayani lebih baik lagi 
di bidang puji-pujian.

Acara yang berdurasi kurang lebih 4 -5 jam ini 
dibawakan oleh Ibu Gracia Simanjuntak dari 
Yamuger. Beliau adalah salah satu praktisi yang 
sangat handal di bidang ini. Selain menjadi 
pembicara, beliau juga memiliki paduan suara yang 
sudah melayani ke berbagai tempat termasuk 
dalam & luar negeri.

Para undangan yang mengikuti Bina Vokal ini 
terdiri dari berbagai usia, gender & dari berbagai 
kelompok musik. Ada dari D’ Heart, Voice of 
Veritas, Paduan Suara Jemaat, Paduan Suara 
Gracia, singer & juga jemaat yang memang 
terpanggil untuk belajar bagaimana memuji Tuhan 
lebih baik lagi.

Ibu Gracia mengajarkan arti puji-pujian, teknik 
dasar bernyanyi, teknik pemanasan bahkan beliau 
juga memberikan kesempatan kepada peserta 
untuk mempraktekkannya secara singkat. 
Pembinaan yang diadakan di ruang aula GKI 
Kavling Polri terasa begitu hangat dan seru karena 
masing-masing berusaha untuk mempraktekkan 
apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Gracia. Tidak 
terasa lagi perbedaan umur, gender ataupun 
kelompok. Semua masing-masing membaur 
menjadi satu.
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Kiranya acara ini bukan hanya bisa mendukung 
pembangunan gereja, melainkan juga dapat 
memberikan skil tambahan kepada para 
pesertanya sehingga dapat menggunakan talenta 
yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan namaNya.

N.D.W.     
// Komisi Kesenian //

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


:: 2K-Agenda ::  

Februari 2009  :  Pelatihan kelompok musik 
                         (VOV & PS. Gracia)

Februari 2009  :  Kebersamaan Pelayan Musik

14 Maret 2009 : “ Pagelaran Musik Gerejawi ”
(Pk. 5 – 7 malam)    dengan aliran musik: Pop
                          akan di datangkan kelompok-kelompok
                          paduan suara dari gereja lain.
                          Program bidang penatalayanan Kom.Kes.

2K-News
 -4edisi ke

 Komisi Kesenian NewsLetter – 
01/2009

 GKI Kav Polri, Jelambar -  
Jakarta Barat

*) Beberapa gambar / photo

diatas diambil dari Video

penampilan D'Heart yg

dapat di saksikan di

youtube.com

Tahun lalu, D'Heart  sempat mengikuti pelatihan 
yang dipimpin oleh Pak Neil Aldrin. Pada pelatihan 
itu D'Heart  belajar bagaimana menyanyi dengan 
baik serta motivasi memuji Tuhan. 
Berikut adalah kesan dan pesan Pak Neil untuk 
D'Heart:

“Menurut saya, D’Heart adalah sekelompok remaja & 
pemuda GKI Kav. Polri yang peduli akan pentingnya 
bernyanyi untuk Tuhan & mereka ingin belajar tehnik 
bernyanyi yang baik. Dan D’Heart juga tidak terfokus 
hanya pada repertoar PS, karena D’Heart pun mencoba 
repertoar VG yang saat ini sangat diminati oleh kalangan 
remaja & pemuda secara khusus GKI.

Pesan saya untuk D’Heart, teruslah berlatih & jangan 
pernah menyerah walaupun turun-naiknya anggota. Dan 
cobalah untuk fokus pada salah satu kategori, apakah PS 
atau VG, karena ini 2 karakter yang berbeda.

:: 2K-Profile ::

[  D'Heart - GKI Kav. Polri ]

D'Heart  di bentuk atas dasar kerinduan melayani 
dalam bidang tarik suara dari beberapa pemuda/i 
yang pernah bergabung dalam VG anak dan remaja 
GKI Kav Polri sebelumnya. 

Dibentuk pada bulan February 2007 dengan jumah 
anggota 7 orang, dan sekarang ini bertambah 
jumlahnya menjadi 16 orang.

Visi D'Heart:

berasal dari namanya "Heart" yang berarti "Hati" 
yaitu: Menyanyi (SING) dengan HATI sehingga bisa 

menyentuh (TOUCH) HATI pendengarnya dan 
menyenangkan (PLEASE) HATI Tuhan.

Misi D'Heart:

agar di tahun depan ini semua anggota bisa bernyanyi 
dengan nada yang tepat, teknik bernyanyi yang baik, 

dinamika yang benar dan motivasi yang tulus 
sehingga bisa mendukung visi D'Heart.

Anggota D'Heart saat ini adalah :

Sopranos : Sarah, Ari, Anty, Andri, Dessy dan Gloria
Altos        : Eva, Devina, Mega, Monic dan Elsa
Tenors     : Togap, Stephanus dan Eddy
Bass         : Arthur dan Agus

Waktu Latihan D'Heart:
Sabtu jam 5 sore atau Minggu jam 11.30 siang 

Pelayanan D'Heart  selama ini adalah mengisi puji-
pujian di kebaktian GKI Kav Polri atau GKI lain, 
kebaktian pernikahan, malam puji dan doa, 
ataupun kebaktian-kebaktian khusus.

Beberapa lagu yang pernah kami nyanyikan, bisa 
disaksikan di situs YouTube.com  dengan mencari 
kata kunci: pedal08

D’Heart akan dapat maju dengan cepat (khususnya utk 
jumlah anggota) bila ada dukungan penuh baik dari jemaat 
ataupun majelis jemaat setempat, karena D’Heart adalah 
Gereja Yang Bernyanyi untuk gereja masa depan di GKI 
Kav. Polri.”

Jika teman-teman/jemaat/simpatisan GKI 
Kav. Polri ada yang tertarik untuk bergabung 
bersama D'Heart, berkomitmen dan memiliki visi 
dan misi yang sama, silakan menghubungi: 
Devina (081318318621)

N.D.W.     
// Komisi Kesenian //


