JAZZ AULA BARAT #5 : TRIBUTE TO RIZA ARSHAD
Aula Barat ITB, yang didirikan pada tahun 1919 oleh Henry Maclaint Pont, menjadi saksi perkembangan
musik Jazz di Kota Bandung. Dengan kencangnya detak jantung jazz di sini, Aula Barat tentu menjadi
identik dengan Jazz. Setelah sukses menggelar Jazz Aula Barat #4 pada bulan Maret 2017 lalu, di tanggal
23 November 2017 Direktorat Humas dan Alumni dan ITBJazz kembali menggelar Jazz Aula Barat #5
dengan tajuk “Tribute to Riza Arshad”.
Riza Arshad adalah musisi kelas dunia yang banyak dijadikan mentor atau narasumber bagi musisimusisi muda. Beliau memiliki visi jelas mengenai perkembangan musik Jazz di Indonesia, yaitu agar
musik Jazz dan konsernya bisa menjadi sebuah strategi kebudayaan yang berkontribusi pada
pengentasan masalah kebangsaan. Beliau pun berusaha mewujudkan visi tersebut melalui kegiatankegiatan yang salah satunya adalah Jazz Aula Barat ini. Namun, pada bulan Januari 2017 lalu, Riza Arshad
ditakdirkan menghadap Tuhan YME. Maka itu dalam rangka mengenang beliau dan khususnya
mengapresiasi karya-karya beliau, Jazz Aula Barat ke-5 ini bertajuk “Tribute to Riza Arshad”.
Pada konser Jazz Aula Barat ke-5 kali ini, yang mendapat kehormatan untuk menjadi pengisi acara
adalah Salamander Big Band. Band yang dibentuk pada tahun 2006 di Bandung ini pada awalnya
merupakan kelompok pecinta Jazz dan sebuah kelompok ensembel yang terdiri dari para musisi muda
Bandung. Band yang berjumlah tak kurang dari 25 orang ini rutin berlatih di Bumi Sangkuriang untuk
mengasah keahlian bermusik para anggotanya sekaligus menjadi tempat berbagi pengalaman agar band
ini tetap solid dan progresif. Mereka telah berpartisipasi di banyak konser besar, dan pada tahun ini
Salamander Big Band sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-11.
Personil Salamander Big Band terdiri dari:
Alfred D.D. Ampouw (Alto Sax), Joseph Sinaga (Alto Sax), Matt Ashwoth (Tenor Sax), Erik N. Chandra
(Tenor Sax), Bonny Buntoro (Baritone Sax), Brury Effendy (Trumpet), Eggy bayu (Trumpet), Andri
Hadiyono (Trumpet), Elbana Adrian (Trumpet), Diana Saralelly (Trumpet), Andriyanto Haryanto
(Trombone), Agus Suherman (Trombone), Afdhal Zickri (Trombone), Arief Budhyana (Trombone), Imelda
Rosalin (Piano/Vocal), Rika Andriyani (Piano), Gailang Perdana (Bass), Bramania (Guitar), Augustinus
(Drums), Adya Dhivara (Perkusi), Nenden Syintyawati (Vocal), Gail Satiawaki (Vocal), Lia Amalia (Vocal),
Sekar Terja Inten (Vocal), Devi Remondi (Vocal), Adi Siggera (Vocal), serta Devy Ferdianto sebagai
konduktor.
Dalam setiap acara Jazz Aula barat, kualitas penampil, konten, bahkan teknis pun sangat terjaga karena
selalu melibatkan tenaga ahli yaitu kurator musik serta ahli audio dan akustik arsitektural yang sudah
mempunyai nama di Indonesia. Pada Jazz Aula Barat #5 kali ini, Imam Pras akan menjadi kurator. Beliau
adalah musisi Jazz yang sangat berpengaruh di Indonesia, dan pernah berguru pada pianis Jazz Indonesia

terkemuka seperti Elfa Secioria, Bambang Nugroho, dan Indra Lesmana. Selain menjadi musisi, Imam
Pras juga mengisi posisi sebagai musical director dalam beberapa kegiatan musik Jazz. Dari segi teknis
dan keakustikan, Jazz Aula Barat melibatkan Sugeng Joko Sarwono, Ph.D., yang pada kesehariannya
menjadi staff pengajar di Program Studi Teknik Fisika ITB. Beliau merupakan ahli audio, akustik
arsitektural, serta forensic speaker identification. Selain mengajar, beliau memberikan konsultasi dan
melakukan desain yang berkaitan dengan Akustika Ruangan dan Sistem Tata Suara.
Mulai dari sejarah Jazz Aula Barat dan terlibatnya para ahli yang mumpuni, tentunya “Jazz Aula Barat #5:
Tribute to Riza Arshad” menjadi acara yang sangat dinantikan. Melalui acara ini, kami berharap musisimusisi berbakat dan berkualitas dapat muncul ke permukaan dan bersinar di dunia musik Jazz Global.
Jadi, catat tanggalnya! Jazz Aula Barat #5: Tribute to Riza Arshad akan segera hadir pada hari Kamis, 23
November 2017 mulai jam 7 malam di Gedung Aula Barat ITB dan akan turut dimeriahkan pula oleh
Tulus dan Yura Yunita. Bagi yang belum pernah masuk ke Aula Barat, Anda akan melihat kombinasi seni
dan teknologi di dalamnya di mana desain arsitektur dan interior bertemu teknologi modern seperti
akustik aula, suara dan pencahayaan yang membuat para hadirin menikmati pertunjukkan dengan cara
terbaik. Tiket bisa Anda dapatkan dengan harga Rp 25.000, jadi pastikan Anda mendapatkannya
sebelum habis. Sampai jumpa di Aula Barat!
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