
AWICARITA FESTIVAL 2017



Ingatkah anda kapan anda terakhir kali mendengarkan dongeng? Atau kapan terakhir

kali anda mendongeng untuk orang lain?  Mendongeng adalah tradisi bertutur yang 

sudah berumur cukup tua. Ia hadir dalam banyak bentuk di antara cerita, hikayat, 

legenda, nasihat, dll. Ada korelasi positif antara mendongeng dan karakter suatu

bangsa. Karena dongeng dapat mengajarkan anak berimajinasi, menumbuhkan rasa 

ingin tahu dan ruang personal antara orang tua dan putra putrinya.

DONGENG DAN CERITA ANAK INDONESIA



Di Indonesia mendongeng hanya dibesarkan dalam ruang-ruang komunitas. Belum ada

kegiatan yang terkonsep, terangkai dan terbingkai secara utuh. Awicarita adalah sebuah

nama baru bagi kegiatan mendongeng yang lahir dari Pagelaran Dongeng Jogja. 

Perubahan nama dimaksudkan sebagai wujud keseriusan pegiat-pegiat dongeng yang 

tergabung di dalamnya untuk menghadirkan sebuah acara berkualitas, acara yang  

mampu menjawab rasa ingin tahu khalayak dan mengembalikan kedudukan dongeng

sebagai medium alternatif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

TENTANG AWICARITA  



Tema imaji-nation sengaja dipilih tahun ini dengan dua pesan

besar. Pertama, awicarita mencita-citakan lahirnya anak

Indonesia yang kaya akan imajinasi atas keberagaman mereka.

Kedua, awicarita bermimpi untuk dapat menjadi hub bagi seluruh

pecinta dongeng negeri untuk bertukar pengalaman dan

pengetahuan yang dapat memperkaya khazanah dongeng

Indonesia.



Keseluruhan pelaksanaan kegiatan Festival Dongeng Awicarita akan dilaksanakan antara

tanggal 8-9 Desember 2017 bertempat di kawasan wisata Mangunan - Yogyakarta

8-10 DES 2017
MANGUNAN - YOGYAKARTA





Salah satu rangkaian awal Festival Awicarita yang bertujuan meluaskan informasi

serta energi ke khalayak luas dan menyebarkan semangat mendongeng. Jelajah

Dongeng mendatangi beberapa kota sekitar Jogja yang berpotensi untuk menjadi

peserta Kelas Negeri Dongeng dan audiens Pagelaran Dongeng Jogja di acara

puncak tanggal 9 Desember 2017 mendatang. Bekerjasama dengan sekolah dan 

komunitas setempat, Rumah Dongeng Mentari akan hadir dengan membawakan

dongeng dan kilasan informasi tentang Festival Awicarita. Target audiens Jelajah 

Dongeng adalah 100 anak dan umum. 

JAKARTA, BALI, SEMARANG, SURABAYA
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Upakyana berarti dongeng 

atau cerita. Pesta Upakyana

Jogja adalah sebuah pesta

yang memperdengarkan 

cara mendongeng dari 

segala penjuru dunia. 

Dikemas dalam bentuk 

sebuah workshop yang 

dihadiri penutur nasional dan 

internasional

Diadakan pada tanggal 11 November 2017

di rumah bambu Ingkung Kuali, Bantul, Yogyakarta, Pesta 

Upakyana Jogja semakin unik dan menarik untuk didatangi. 

Pesta ini juga memfasilitasi masyarakat untuk belajar 

mendongeng dari pendongeng internasional dalam Storytelling

Class with Seung Ah Kim.

Seung Ah Kim 

Korea Selatan

Ende Riza

Indonesia

Rona Mentari

Indonesia



Kelas Negeri Dongeng adalah sebuah kelas belajar dongeng intensif 

selama 3 hari 2 malam yang menyenangkan sekaligus mencerahkan. 

Menggabungkan konsep live in dan workshop di desa wisata Kaki Langit 

Mangunan, kelas ini akan mengantarkan pesertanya terbang ke negeri 

dongeng yang tidak terbatas. Peserta diajak untuk menggali lebih dalam 

potensi diri oleh para ahli. Berlatih mendengar dan menuturkan dongeng 

sebagai bagian dari kehidupan. Karena setiap kita adalah pencerita! 

Ende Riza

Indonesia

Rona Mentari

Indonesia

Arief Rahmanto

Indonesia



DONGENG  
Tidak hanya menampilkan pendongeng, 

PDJ juga mengundang para pesohor

dan tokoh masyarakat untuk 

mendongeng. Mengusung tema besar

“imaji-nation”, tahun ini akan menjadi

lebih spesial karena PDJ akan

memberikan penghargaan untuk para 

pendongeng inspiratif atas 

kontribusinya. 

Lebih dari 1000 peserta ditargetkan

akan hadir di lokasi Pagelaran Dongeng

Jogja. Selain itu kemeriahan acara di 

panggung utama akan ditambah dengan 

2 mini stage di area hutan pinus yang 

akan mementaskan berbagai jenis

dongeng, membuat perhelatan ini

semakin meriah. 

Waktu : Sabtu, 9 Desember 2017

09.00-12.30 WIB

Lokasi : Amphitheater 

Hutan Pinus Sari 

Mangunan – Imogiri

Bantul, Yogyakarta

Sebuah pagelaran yang mempertemukan 

pendongeng dan para pendengarnya. Satu-satunya 

pertunjukan dongeng terbesar di Indonesia yang 

diadakan di alam terbuka yaitu Amphiteater Hutan 

Pinus, Mangunan, Imogiri, Bantul. 




