Vox Coeleistis Choir Sukses
Gelar
Virtual
Singing
Competition
PSM Vox Coeleistis Choir (VCC) ITN Malang adakan 1st VCC
Virtual Singing Competition 2020 dengan memanfaatkan platform
Zoom dan YouTube, Minggu (23/08/2020). (Foto: Istimewa)

Malang, ITN.AC.ID – Memanfaatkan platform Zoom dan YouTube,
mahasiswa dan alumni Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM) Vox
Coeleistis Choir (VCC) Institut Teknologi Nasional (ITN)
Malang sukses menggelar 1st VCC Virtual Singing Competition,
Minggu malam (23/08/2020). Virtual singing competition
berhasil menjalin silaturahmi pemirsa dan 23 peserta mulai
dari Jakarta, Mataran, Ketapang, Kalsel, Kaltar, Kupang,
Samaranda, dan hampir semua kota di Jawa Timur tak terkecuali
Malang.
Jhack Letik alumnus VCC tahun 2005 mengatakan, virtual singing
competition sebagai jembatan penghubung alumni VCC yang
tersebar di seluruh Indonesia untuk berperan aktif mendukung
kegiatan VCC ITN Malang. Sehingga anggota VCC termotivasi
untuk tetap berkarya dan berprestasi, baik secara akademis
maupun non akademis. Kegiatan ini juga diharapkan bisa turut
mempromosikan Kampus Biru ITN Malang melalui prestasi dan
kegiatan positif yang penuh kreatifitas.
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“Kegiatan ide awalnya dari pelatih VCC Mas Supriyanto Harmanie
yang kemudian disambut baik oleh para alumni dan anggota VCC.
Disponsori oleh alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni VCC,
dan di support penuh oleh ELOIS Wedding and Event Planner
untuk handle acaranya secara keseluruhan dari pre event, event
dan after event,” terang Jhack saat dihubungi via whatsapp,
Selasa (25/08/2020).
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Acara yang berlangsung selama 4,5 jam ini berjalan sangat
seru, walau dilakukan secara virtual. Untuk mempermudah dan
memaksimalkan performance, peserta terlebih dahulu melakukan
perekaman video lagu popular (bebas) dan dikirim ke panitia.
Rekaman kemudian dirilis secara virtual melalui platform Zoom
yang tersambung ke YouTube sehingga dapat disaksikan oleh
semua audience. Terpantau di Zoom ada sekitar 100 audience dan
YouTube sekitar 1,700 lebih audiens.
“Pengumuman pemenangnya disampaikan diakhir acara, sementara
pemenang favorit audience dilakukan melalui polling Zoom dan
YouTube. Ada juga hadiah doorprize untuk audience yang
beruntung,” imbuh mantan Ketua UKM VCC Periode Tahun
2006-2008.
Alumnus Teknik Kimia angkatan 2005 ini juga menceriterakan
betapa harunya ketika ditampilkannya surprise guest yang tibatiba bergabung di Zoom. Adalah Justin, alumni VCC yang juga
pernah menjabat sebagai ketua dan pelatih VCC yang ditampilkan
di layar utama Zoom. Justin saat ini tengah berjuang melawan
serangan stroke.
“Didampingi langsung oleh sang istri saat acara. Lebih dari 5
tahun Mas Justin berjuang hidup setelah terkena serangan
stroke. Alhamdulillah donasi mengalir dari para sahabat dan
terkumpul dana sebesar 1 juta 300 ribu rupiah untuk membantu
proses perawatan Mas Justin,” pungkas Owner ELOIS Wedding and
Event Planner yang sekaligus bekerja di PT Dok Pantai
Lamongan. (mer/humas)
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