
SELAMAT DATANG DI

SELENTING ERUDIO

Selamat bulan Desember, keluarga Erudio!

Selenting Erudio Vol. 2 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukan seputar
Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.
Pada edisi kali ini, Selenting Erudio akan mengajak kamu untuk ikut mengenang karya
hebat dari beberapa murid dan staff Erudio Indonesia selama sebulan terakhir.
Lalu, akan ada pengumuman menggembirakan di akhir artikel.

Selamat membaca!

Selamatkan Bumi dengan Karya Seni

Setelah dipinang dan memantapkan hati

untuk berkolaborasi di bulan Agustus lalu,

akhirnya para penyelamat bumi versi

Erudio batch 6; Steffany, Elodie & Avin,

memamerkan macam-macam instalasi

karya #TRASHTAGRAM di acara Pocari

Sweat Festival #BintangSMA lalu.

Pengorbanan 4 bulan terasa seperti

kemarin saat melihat pengunjung datang

dan ikut menyadari bahwa bumi sedang

tidak baik-baik saja.

Perjalanan panjang Steffany, Elodie, Avin

dan teman-teman Lazuardi tidak hanya

sebatas memproduksi karya seni,

mereka brainstorming berhari-hari,

melakukan riset panjang, hingga turun ke

lapangan. Beberapa kali mereka datang

ke bantar gebang & bank sampah untuk

melakukan riset hingga mengumpulkan

sampah untuk di upcycling menjadi

ecobrick. Pengunjung #TRASHTAGRAM

kemarin juga diberikan kesempatan

untuk membuat ecobrick-nya sendiri

untuk disumbangkan ke komunitas yang

membutuhkan. (16/11)

Kurikumpul Vol. 3; Dampingi Anak

Melalui Teknik Coaching

Saat anak sibuk dengan proyek dan

dunianya masing-masing, di sisi lain para

orang dewasa belajar bersama di

Kurikumpul untuk bisa mendampingi

anak dengan tangkas dan nyaman bagi

anak dan orang dewasa. Didampingi oleh

Ibu Monika Irayati (Irra), para orang

dewasa ini belajar untuk melihat sudut

pandangan anak lebih luas dan tidak

menghakimi.

Teknik coaching yang dipaparkan oleh

Ibu Irra membantu yang hadir untuk

saling terkonkensi dengan diri, anak,

hingga zaman yang terus berubah.

(23/11)

Makin Kekinian di Dunia Digital

bareng Erudio Indonesia

Zaman berubah, kebiasaan pun berubah.

Semua yang tadinya bisa dinikmati

secara fisik, kini juga kita dapat dapatkan

secara digital, Jejak langkah dan momen

berharga pun dapat terekam baik, terbagi

dengan mudah dan didapatkan dengan

waktu lebih singkat. Berangkat dari situ,

Erudio Indonesia membuat workshop

untuk mengajak kamu semua tetap

kekinian di dunia serba digital.

Dalam workshop ini, para peserta diajak

merekam jejak hidupnya dalam sebuah

website dan mengabadikan momen

dengan teknik video menggunakan

smartphone. Namun, mereka juga diajak

mengenali diri untuk dapat menampilkan

karya video atau pun website sesuai

dengan kepribadian. (23/11)

Bersekolah di 17 Negara, Pulang

dengan Karya

100 hari lamanya, Sha, batch 6 pergi

mengelilingi 2 benua untuk menyaksikan

bahwa Kita SAMA (SAma-sama

MAnusia). Meski dalam setiap negara

terdapat sudut pandangan dan

kebiasaan berbeda, namun tetap,

kebaikan hati adalah alasan kita tetap

bersama dalam hidup damai.

Tercurinya hati pada negara yang selama

ini menjadi banyak sorotan media, Sha

melihat bahwa kenyataan di negara Iran

dan Pakistan sangatlah jauh dari apa

yang sering dituduhkan. Meski

merupakan negara perang, Iran dan

Pakistan tetaplah dipenuh cinta dan

kebaikan hati, yang mana menjadikan

bukti bahwa kita semua sama-sama

manusia. (24/11)

Terbius dengan Catatan

“Catatan merupakan mini album yang

mempersingkat atau bisa dibilang

menyimpul perasaan perasaaan saya

yang tidak pernah akan bisa saya

sampaikan secara verbal, dimana semua

lagu yang tercantum di album ini

merupakan catatan dari saya untuk saya

sendiri kedepannya agar bisa selalu

mengenal diri saya sendiri dan tidak

kehilangannya.” -Shira Sampurna, Batch

6

Puluhan pengunjung yang hadir dalam

showcase mini album "catatan" terdiam

membisu saat Shira melantunkan 5 lagu

ciptaannya. Catatan yang Shira rangkum

selama ini mampu membuat kami

terpana saat ia memberanikan diri untuk

membawakan lagunya dengan sangat

menghayati. Selanjutnya, Shira akan

memproduksi album untuk nantinya

dipublikasikan. (24/11)

YANG DITUNGGU DAN DINANTI, KINI SEGERA HADIR!

Bagaikan pria tua tanpa busana di

jalanan, 34 seniman ini akan

melampiaskan kekhawatirannya terhadap

dunia sekarang dan masa depan. Bahwa

dunia sedang tidak baik-baik saja.

Catat detail pamerannya:

7 Desember 2019

12.30 - selesai

Padzzi, Jalan Cilandak KKO No. 101,

Ragunan

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan

hubungi Ms. Tyas 081298796867 atau

info@erudioindonesia.sch.id.

Ingin merasakan liburan yang

menyenangkan namun tetap produktif?

Yuk, ikutan Holiday Program Erudio

Indonesia!

Di sini kita bisa seru-seruan bareng

sambil belajar skill baru untuk masa

depan. Kamu bisa pilih rangkaian kelas

holiday program sesuai dengan

kebutuhanmu!

Untuk informasi lebih lanjut dan

pendaftaran holiday program, silahkan

hubungi Ms. Giska di 087778312017.

Belajar bikin komik bersama Erudio

Indonesia dan Connectoon yuk! Akan

ada kak Bagus Wahyu yang akan

ngajarin kita cara-cara menjadi komikus

dan apa aja sih yang harus dilakuin.

Catat tanggal workshopnya ya!

Sabtu, 14 Desember 2019

10.00 - 14.00

Connectoon, mbloc space, Jalan

Panglima Polim No. 37, Kebayoran Baru

Tiket: IDR 50.000/orang.

Kursinya terbatas, lho! Jadi buruan

kontak Kak Tyas di 081298797867 untuk

informasi dan pembelian tiket ya.

Karena yang kemarin full booked dan

permintaan untuk buat kelas ini lagi,

akhirnya tanggal 14 Desember 2019

besok kita buat kelas lagi!

Kali ini bukan cuma menggunakan teknik

coaching bersama Bu Monika Irayati, tapi

juga menggunakan teknik konseling

bersama Kak Tika.

Harga spesial untuk kamu yang

memesan tiket sebelum tanggal 7

Desember, lho! Sampai jumpa.
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