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Triana Berharap
UKM DC U M Y Siap B erlaga di JOMC

BANTUL, TRIBUN - Unit Kegiatan
Mahasisfva (UKM) Drum Corps UMY
(DC UMY) akan ikuti kejuaraan Inter
national Jember OpenMarching Competition (JOMC) 2016, 23-25 Septem
ber mendatang.

Dikatakan Ketua DC UMY, Tria
na .Widyastuti, sebanyak 47 orang
pemain akan mengikuti JOMC yang
terdiri dari 18 pemain brass, 15
pemain drumline, 10 pemain color
guard dan 2 orang yang mengikuti
Individual Contest. Dan tahun ini,
Triana berharap, DC UMY dapat
mengulang capaian pada 2014, saat
DCUMYberhasil meraih second runner-up dalam drum battle.
“Tahun ini materi lebih banyak,
pemain dan mata lomba yang kami
ikuti juga lebih dari satu , semoga
bisa meraih kesuksesan seperti dua
tahun lalu atau bahkan melampaui

\

nya,” ujarnya.
Sejumlah tujuh negara akan meri
ahkan JOMC ke-5 tersebut; di anta
ranya Indonesia, Filipina, Thailand,
Jepang, Malaysia, Hongkong dan Af
rika Selatan. Dalam ajang interna
sional tahunan yang didukung oleh
Persatuan Drum Band Indonesia
(PDBI), Asian Marching Band Confederation (AMBC) dan Winter Guard
Internasional (WGI } dari Amerika
Serikat ini, DC UMYakan menurun
kan pemain terbaiknya dalam empat
mata lomba.
Empat mata lomba yang akan dii
kuti di antaranya adalah Brass Bat
tle yang akan mengusung tema “Bad
Boys” dalam pagelarannya. Drum
line yang akan membawakan “Beat
It”, kemudian Color Guard yang akan
menampilkan visual bertajuk “You’ll
Never Walk Alone”, dan perlombaan

Individual Contest.
“Kami mengapresiasi langkah DC
UMY dalam mengikuti kejuaraan.
DC UMY tentu selalu diharapkan
berusaha keras untuk mencapai
yang terbaik, baik di tingkat nasio
nal maupun Internasional. Kami di
kampus memberikan dorongan, se
moga di lomba ini mendapat capaian
terbaik sebagaimana yang diharap
kan,” terang Rektor UMY, Prof.Bambang Cipto, MA.
Sejak empat bulan lalu, DC UMS
telah melakukan persiapan untuk
maju dalam kejuaraan internasional
ini. Latihan intensif dan karantina
pun mereka lakukan untuk lebih
memantapkan penampilan mereka.
Dan terakhir, Konser Pamit menuju
JOMC telah dilaksanakan Jumat,
(16/9) malam lalu, di lapangan Bin
tang UMY. (una)
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