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Vokal, Piano,Gitar, Gesek (Biola, Biola Alto, Cello) 
 
Persyaratan : 
Portofolio 

 Pernah mengikuti kompetisi Internasional atau Nasional sebagai juara atau finalis, atau telah mengikuti 
festival Internasional atau Nasional dengan melampirkan piagam/sertifikat dll 

 Semua peserta tes wajib mengirimkan file berupa video (memainkan syarat-syrat dibawah ) dan diunggah di 
youtube dengan memberikan  share link vidionya ke panitia penerimaan mahasiswa baru. 

 
1. Vokal : 

ETUDE : 
 Concone op.12 
 Bordogni op.36 
KARYA: 
 Menyanyikan satu Aria dari Oratorio dalam bahasa Inggris 
 Menyanyikan satu Aria dari Opera dalam bahasa Italia 
 Menyanyikan satu Art Song dalam bahasaJerman 
 Menyanyikan satu karya seriosa Indonesia 

 (semua nyanyian diiringi dengan piano) 

2. Piano : 
 Memainkan salah satu repertoar Barok : Prelude & Fugue dari Well-Tempered Clavier J.S. Bach; Scarlati, 

atau komponis jaman barok lainnya 
 Memainkan satu repertoar periode klasik: sonata/konserto dan karya sejenis dengan memainkan  dua 

gerakan kontras 
 Memainkan satu karya pilihan dari periode Romantik 
 Memainkan satu karya yan mewakili dari periode modern 

 
3. Gitar: 

 Memainkan satu karya J.S.Bach: fuga atau dua gerakan kontras (cepat dan lambat) dari 
suita/partita/sonata. 

 Memainkan etude yang mewakili periode klasik, romantik, dan modern. 
 Memainkan karya yang mewakili periode klasik, romantik, dan modern.  
 Pilih salah satu karya dari Fernando Sor, Napoleon Coste, dan Villa-Lobos. 
 Pilih masing-masing satu karya dari setiap periode berupa pieces, tema variasi, atau petikan dari 
 Sonata atau suita 

 
4. Gesek : Biola, Biola Alto, Cello 

 Memainkan satu komposisi  solo dari J.S.Bach  (partita/sonata/suita) dua gerakan kontras (lambat dan 
cepat)  

 Memainkan karya yang mewakili periode klasik : sonata,konserto gerakan pertama dengan kadensa 
  Biola :konserto dari WA. Mozart.  
  Biola Alto: Konserto  dari salah satu komponis yang mewakili periode klasik.  
  Cello :konserto dari J.Hadyn No. 2 

 Memainkan satu karya pieces periode Romantik dan modern 


