


Tahun ini tagline yang dipilih terinspirasi dari peribahasa Jawa yang diplesetkan a la Ngayogjazz: 
“Kena Jazz-e, Tetep Bening Banyune”. Tagline ini diusung untuk merespon kondisi sosial yang terjadi 
di masyarakat saat ini. Ngayogjazz mengajak sedulur jazz semua untuk tetap berpikir jernih dalam 
bertindak atau mengambil keputusan, harapannya agar kita semua dapat menjaga situasi dan    
kondisi senantiasa guyub dan rukun. Dan pastinya, agar kita bisa jamming bersama merayakan 
Ngayogjazz dengan hati yang gembira. 

Mendekati usia sweet seventeen, pergelaran tahunan yang digelar di desa ini tidak berhenti untuk 
mengenalkan dan merespon jazz. Tak hanya itu, Ngayogjazz pun terus berkembang merespon     
kondisi terkini. Ngayogjazz belajar untuk selaras seperti halnya musik jazz. Ada kesetaraan,             
interaksi, tenggang rasa, adaptif dan improvisasi secara organik dalam Ngayogjazz. Jazz sebagai 
laku hidup. Inilah spirit yang diusung dalam pelaksanaannya.

Di desa nanti, kita semua akan belajar nge-jazz a la Ngayogjazz kepada warga. Sinergi antara jazz 
dan desa telah menciptakan harmoni yang sama dengan musik jazz. Kultur kehidupan di desa yang 
selaras antara manusia, budaya dan alam sama seperti jamming session dalam musik jazz honn.

Sedulur jazz selalu diundang untuk hadir bertamu ke desa setiap tahunnya. Tentu saja GRATIS tidak 
dipungut biaya bagi siapapun. Ngayogjazz juga menghadirkan kesetaraan bagi seluruh sedulur jazz 
yang hadir, tanpa memandang alas kaki atau pakaian yang dikenakan. Kabeh oleh melu guyup e 
Ngayogjazz (Semua boleh ikut guyubnya Ngayogjazz). 

Ngayogjazz 2022
“Kena Jazz-é, Tetep Bening Banyuné”



Kesenian tradisional dan Pasar Jazz adalah bentuk keterlibatan masyarakat setempat sebagai tuan 
rumah penyelenggara Ngayogjazz. Pada Pasar Jazz sendiri, ada booth prioritas yang menampilkan 
potensi desa. Dodolane beragam, mulai kerajinan hingga kuliner. Ini adalah salah satu bentuk     
dukungan untuk memajukan UMKM desa. Berbagai komunitas seperti seni, fotografi, otomotif hingga 
perupa pun juga turut diberikan ruang untuk memeriahkan perhelatan tahunan ini. Ben tansaya 
meriah honn!

Komunitas dan para musisi jazz dari berbagai daerah di Nusantara selalu digandeng dan dilibatkan 
setiap tahunnya. Ngayogjazz menjadi ruang ekspresi yang beragam dan luas, tidak sebatas mem- 
presentasikan musisi ternama saja. Dukungan terhadap komunitas dan musisi muda menjadi salah 
satu agenda utama Ngayogjazz. Selain itu, Ngayogjazz juga berusaha menciptakan ruang untuk    
pertukaran ilmu dan pengalaman bagi musisi muda melalui kegiatan workshop bersama musisi 
senior bertajuk Reriungan. Momen ini menjadi wadah untuk persemaian “bibit” baru musisi jazz. 
Hasil workshop ini kemudian dipresentasikan pada saat Ngayogjazz digelar, wangun ra honn? 

Inilah upaya Ngayogjazz dalam menambah bala kurawa untuk turut memeriahkan kegiatan seni dan 
kabudayan. Harapannya, semoga kedepannya elemen pendukung kegiatan seni terus berkembang,  
dan apresiasi dari para penonton dan penikmat seni pun semakin meningkat. 



Lekasan Ngayogjazz 2022 hadir kembali dan mengusung format segar dalam penampilannya. Berbe-
da dengan tahun sebelumnya, lekasan kali ini dibuka oleh sosok Ketua Tidak Umum Badan Panitia 
Usaha Pelaksanaan Kemeriahan Ngayogjazz, Boeng Hendro PlereD. Beliau mewakili Bapak Ketua 
Umum yang berhalangan hadir malam itu karena sedang dinas luar kota. Seperti biasa, Boeng 
Hendro PlereD tampil necis dalam balutan kostum pejuang, lengkap dengan aksesoris dan kacamata 
hitam—meskipun ruangannya gelap tertutup tirai hitam. Beliau tidak gentar orasi tentang persiapan 
pertunjukkan Ngayogjazz 2022 dan juga antusiasme warga Cibuk Kidul menyambut pergelaran ini.

Acara dilanjutkan dengan penampilan PELAT EL yang membawakan Sesaat Kau Hadir dan Just the 
Two of Us. Dipandu oleh Brur Diwa dan Nona Fira—mereka berdua menggunakan bahasa jadul—      
lekasan kali ini mengangkat tema tentang musik dari masa ke masa, dan menghadirkan narasumber 
dari berbagai generasi. Narasumber pertama adalah ratu disko tahun 80an, Zus Lusy. Beliau ber- 
cerita tentang pengalamannya menjadi pemandu acara ajojing pada era 80an hingga 90an di Crazy 
Horse, yang dulu berada di Borobudur Plaza. Menurut Zus Lusy,  ajojing saat itu bisa dibilang serupa 
dengan poco-poco pada jaman sekarang. 

JazzMerah
Jangan Zekali Zekali Meninggalkan Sejazzrah



Usai Zus Lusy mengenang keseruannya berajojing-ria di masa lalu, trio penata gerak dan musik, 
Unggry, Santi Zaidan, dan Gundhi ngobrol tentang dinamika musik zaman sekarang. Mereka berbagi 
cerita soal suka-duka menjadi penyiar radio menghadapi  perkembangan teknologi yang tumbuh 
pesat di era digital ini. Trio ini juga berbincang soal geliat pertunjukkan dan festival yang tumbuh 
subur pada 2010an, serta kemunculan industri rekaman rumahan pada 2017/2018 yang memudahkan 
proses rekaman musik. Setelah itu, PELAT EL kembali tampil membawakan lagu Can We Talk dan 
Sakura.

Sesi berikutnya diisi oleh Sob Alit dan Sob GepengKK, duo MC yang sempat merajai berbagai pentas 
seni atau pensi di Yogyakarta. Sob GepengKK telah memulai karir lebih dulu sebagai MC Pensi pada 
1996, sedangkan Sob Alit memulai debutnya sebagai MC pada 2003. Pensi yang menjamur di era 
2000an banyak diisi oleh musisi lokal Yogyakarta. Mereka pun berbagi cerita soal perbedaan antara 
pensi era 2000an dengan pensi yang sedang tren saat ini.  

Lekasan Ngayogjazz 2022 kali ini ditutup dengan sedikit kisah unik dari trio penata gerak dan musik, 
saat mereka menjadi pranata acara Ngayogjazz. Dilanjutkan dengan penampilan pamungkas PELAT 
EL yang membawakan lagu Fly Me to the Moon dan Nurlela. Lekasan wis rampung tapi isih iso ditonton 
ning YouTube lan website Ngayogjazz, ya honn.



Gemercik Air dan Asrinya Desa, Cibuk Kidul
Siapa yang menghabiskan masa kecilnya dengan bermain di kali? Bagi yang rumahnya berada di dekat 
kali atau sungai, tentunya ada beberapa kegiatan yang tak akan  terlupakan. Menangkap ikan cethul 
ataupun menghabiskan waktu bersama teman-teman dengan berenang di sungai, misalnya. Kedua     
kegiatan itu barangkali terasa familiar bagi sedulur jazz yang punya kenangan bermain air di sungai. 
Suasana seperti ini  dapat kita temui di Dusun Cibuk Kidul yang asri dan memiliki akses air yang me- 
limpah.

Cibuk Kidul adalah dusun yang terletak di daerah Margoluwih, Seyegan. Lokasi desa ini memang kelim-
pahan air. Miturut sejarah desa honn, dahulu memang ada mbelik atau sumber air serta bendungan yang 
dibangun di daerah Cibuk Kidul. Selain itu, juga ada Kali Konteng yang mengalir di sebelah timur desa. 
Boleh dibilang akses air di Cibuk Kidul memang yahud. Saat ini, Sungai Konteng menjadi sumber irigasi 
untuk pertanian warga di Dusun Cibuk Kidul dan aliran airnya juga dimanfaatkan untuk pengelolaan 
perikanan, terutama Ikan Nila. Tak heran jika Dusun Cibuk Kidul memiliki program wisata mina padi 
yang ditawarkan kepada pengunjung yang datang ke sana.

Konon miturut sejarahnya ya honn, ada sosok penting yang mbabat alas lahirnya Dusun Cibuk Kidul. 
Sosok tersebut bernama Kyai Nalasara. Namun, ada juga beberapa versi lain yang bercerita soal sejarah 
Cibuk Kidul. Yang pasti, ada banyak sekali makam tokoh dan peninggalan bersejarah, seperti tombak, 
yang masih tersimpan dengan baik di sana. Jangan heran honn jika kegiatan budaya di dusun ini masih 
terasa kental, karena warganya masih setia nguri-nguri kabudayan warisan nenek moyang mereka. 

Kegiatan budaya yang aktif di Cibuk Kidul cukup beragam. Beberapa diantaranya sudah menjadi agenda 
rutin lho honn, seperti acara lumpur tahunan, permainan gobag sodor, tangkap ikan, jelajah desa dan 
karawitan. Isih kurang honn? Tenang, ada juga beberapa kuliner khas dari Cibuk Kidul. Salah satunya 
adalah jenang upih, jajanan yang terbuat dari tepung beras dengan wadah pelepah daun palem. Ada juga 
dawet nila dan onde-onde nila. Kedua jajanan serba nila ini memanfaatkan potensi hasil perikanan desa 
yang rasanya ciamik lho honn!
 
Komplit banget to honn kegiatan yang ada di Cibuk Kidul? Mangkane nek penasaran boleh datang 
langsung dan menikmati gemercik air dan suasana asri di Dusun Cibuk Kidul dalam perayaan             
Ngayogjazz 2022. Ojo lali yo honn!





Menuju Perayaan Ngayogjazz 2022,
Jathilan - Dekor Kampung -
Mewarnai & Cerita Ikan
Anak-anak kecil nampak berkumpul di sebuah pendopo yang berada di tengah-tengah dusun Cibuk 
Kidul. Mereka tampak bersemangat mewarnai papan kayu berbentuk ikan, ubur-ubur, ataupun rumput 
laut. Sebagian anak mencoba menuliskan pesan untuk menjaga kebersihan air dan lingkungan. Alat-alat 
mewarnai yang digunakan pun beragam, mulai dari krayon hingga cat air. Anak-anak ini dibiarkan 
bereksperimen dengan warna dan menceritakan imajinasi mereka tentang ikan. Warna-warni hewan 
laut dan papan pesan yang sudah jadi kemudian dibiarkan kering. Hasil kreativitas anak-anak ini akan 
turut dipamerkan di Ngayogjaz 2022. Rangkaian kegiatan buat sahabat-sahabat cilik ini digarap oleh 
Froghouse bersama Fitri dari  komunitas Taring Padi. 

Sementara itu, di Joglo Cibuk Kidul yang berlokasi di pinggir dusun, terlihat penonton ramai menyaksi-
kan pertunjukan kesenian yang sedang berlangsung. Lokasi pertunjukan tampak dijaga oleh muda-mudi 
dengan korsa bertuliskan “Forma-C”. Terlihat beberapa tulisan lainnya, seperti “Dilarang Membawa/ 
Mengonsumsi Minuman Keras di Area Kegiatan”, dan “Warning !!! Membuat Kerusuhan Wajib Mengganti 
Seluruh Biaya Pementasan”. Ternyata ini adalah pertunjukan Jathilan Trah Mbilung yang diadakan oleh 
Forma-C, Forum Muda-Mudi Cibuk Kidul. Pertunjukkan Jathilan ini menampilkan beberapa grup dari Trah 
Mbilung yaitu Putra Manik Maya, Putro Mbilung, Trah Mbilung Gedruk, Rampak Barong, dan Babak Putri. 
Pertunjukkan ini diiringi gamelan dan sindenan oleh Fendika dan Ratna Dewi.

Di sisi lain desa, nampak rekan-rekan Froghouse mulai mengutak-atik material bambu untuk membuat 
dekorasi. Konsep artistik Froghouse untuk Ngayogjazz tahun ini mengadopsi bentuk-bentuk alat       
penangkap ikan tradisional yang biasa digunakan dalam tradisi Miyang di daerah Pantai Utara Jawa. 
Froghouse berusaha mewujudkannya ke dalam bentuk-bentuk artistik dengan menggunakan bahan 
dasar bambu. Seluruh dekorasi artistik Ngayogjazz 2022 akan dikerjakan oleh Froghouse bersama     
Forma-C. 

Inilah cuplikan kegiatan menuju Ngayogjazz 2022 yang diselenggarakan oleh warga Dusun Cibuk Kidul 
bersama rekan-rekan Froghouse dan komunitas Taring Padi untuk menyiapkan perayaan tahunan ini. 
Monggo disimak dan dinikmati, atau bahkan dinggo selfie karya kreatif hasil kolaborasi sik digarap 
bareng iki yo honn!





Kelingan Ngayogjazz 





Berbicara tentang musik jazz di Indonesia, sosok pianis yang satu ini memang tidak bisa dipungkiri 
memiliki peranan besar untuk perkembangan jazz di tanah air. Komitmen dan kecintaannya pada 
musik ini menjadikannya sosok maestro musik jazz Indonesia. 

Pada penyelenggaraan Ngayogjazz 2019, Idang Rasjidi dan Djaduk Ferianto menggagas sebuah 
konsep pemanggungan bertajuk Edu Jazz. Konsep ini merupakan bentuk nyata dari visi beliau 
berdua untuk mempopulerkan musik jazz sekaligus transfer pengetahuan tentang cara memahami 
dan mengapresiasi musik jazz. Tiga hari sebelum pementasan,  tanpa diduga Djaduk Ferianto ber- 
pulang. Namun Idang Rasjidi tetap bersikukuh ingin mewujudkan konsep Edu Jazz di panggung 
Ngayogjazz. Pada hari-H, ditemani oleh pemain gitar legendaris Ole Pattiselano, Idang Rasjidi me- 
minta sahabatnya untuk tampil bersama. Seperangkat alat perkusi dihadirkan sebagai simbol sosok 
Djaduk Ferianto di atas panggung.

Semangat Idang Rasjidi dalam memperkenalkan musik jazz bagi semua kalangan, mengajarkan ilmu 
dan pengalamannya kepada komunitas, serta perhatiannya terhadap generasi muda musik jazz se-
laras dengan semangat Ngayogjazz. Tak pelak lagi, kehadiran sosok Idang Rasjidi selalu meninggal-
kan kesan yang mendalam bagi Ngayogjazz. 

Idang Rasjidi adalah sosok bersahaja yang tidak pelit membagikan ilmunya, terutama untuk genera-
si muda. Pada Ngayogjazz 2018 misalnya, beliau berkolaborasi dengan Margie Seegers tampil ber- 
sama para musisi muda berbakat Paulus Neo, Josafat Song dan Samuel Song. Inilah salah satu bukti 
kepeduliannya, agar bibit-bibit muda di dunia jazz dapat berkembang wawasannya dan semakin 
terasah kemampuan musikalnya. Belum ada sosok yang dapat menggantikan beliau hingga saat ini. 
Sosok yang gigih membagikan ilmu dan cintanya terhadap musik jazz.

Totalitas penampilan beliau saat di atas panggung juga tidak diragukan lagi, tidak peduli apapun 
keadaannya. Hal ini ditunjukkan beliau saat tampil daring pada pergelaran Ngayogjazz 2020. Meski-
pun tampil dari rumah dan ditonton secara daring, tak menyurutkan semangat beliau untuk  terus 
menunjukkan kecintaannya pada  musik jazz  sembari berbagi pengetahuan tentang esensi jazz 
dengan penonton semua. Legenda jazz ini meninggalkan kita pada 4 Desember 2021. Sugeng tindak, 
om Idang. Swargi langgeng.

Ngayogjazz Mengenang
Idang Rasjidi



Sosoknya memang tidak terlihat di depan layar, namun R Felix Anton Widi Atmoko memiliki peran 
besar terhadap keberlangsungan acara dari segi tata suara. Sosok yang akrab dipanggil Anton 
“Gendel” ini memang bukan penampil atau musisi, tetapi dalam dunia tata suara kemampuannya tak 
perlu diragukan lagi. Berbagai pertunjukkan baik musik, teater, hingga album-album musik yang 
digarap olehnya memiliki kualitas “juwara”. 

Sosoknya pun selalu ada dan tidak pernah absen ketika Ngayogjazz digelar. Dari awal diselenggara-
kan Ngayogjazz, Anton “Gendel” selalu menjadi andalan dalam hal teknis tata suara yang juga men- 
jadi salah satu sosok penting di balik panggung yang punya peranan besar untuk menghadirkan 
pertunjukkan terbaik kepada penonton semua

Ngayogjazz kehilangan sosok hangat yang mengayomi rekan-rekan dan memiliki tanggung jawab, 
serta perhatian besar terhadap dunia seni pertunjukan. Bahkan dalam di akhir perjalanan hidupnya, 
Anton “Gendel” pun berpulang dalam kondisi tengah bertugas sebagai penata suara di Bontang,    
Kalimantan Timur, pada 16 Maret 2022. 

Memori yang ditinggalkan pun begitu banyak, terbukti dari puluhan bahkan ratusan kata-kata yang 
mengenang sosoknya dan mengabadikan namanya dengan caranya masing-masing. Kami akan 
selalu mengenang dan meneruskan semangat Anton “Gendel” untuk selalu memberikan yang terbaik 
bagi setiap pertunjukan Ngayogjazz. Sugeng tindak, mas Gendel. Swargi langgeng!

R. Felix Anton Widi Atmoko

Ngayogjazz Mengenang



Barry Likumahuwa Jazz Connection
Penampil yang satu ini terpantau hadir terakhir kalinya menyemarakkan Ngayogjazz pada 
2012. Sudah lama ya honn. Kala itu, ia tampil bersama sang ayahanda, Benny Likumahuwa, 
dalam formasi Barry Likumahuwa Project. Tahun ini, Barry Likumahuwa akan kembali       
menyapa honn-honn semua, dan tampil dengan proyek barunya. Tetap dalam semangat yang 
sama, untuk “memudakan jazz”, namun dalam format yang berbeda.

Dalam proyek baru ini, Barry Likumahuwa ingin meneruskan semangat sang ayahanda.         
Likumahuwa Jazz Connection adalah proyek yang dirintis oleh Benny Likumahuwa dan di- 
teruskan oleh Barry Likumahuwa. Proyek ini bercita-cita menjaga eksitensi musik jazz, 
khususnya di kalangan anak muda. Tak heran jika mereka nanti akan membawakan beberapa 
lagu yang  beraransemen segar dengan sentuhan anak muda. Termasuk lagu karya Benny 
Likumahuwa sendiri di dalamnya. 

Belum lama ini, Barry Likumahuwa Jazz Connection tampil di Solo City Jazz dan berkolaborasi 
dengan musisi muda berbakat Alonzo Brata. Namun berbeda dengan format yang diusung 
ketika tampil di Solo, Barry Likumahuwa akan menggandeng beberapa musisi berbakat untuk 
menjadi bagian dari Likumahuwa Jazz Connection di Ngayogjazz 2022. Lho ora penasaran po 
honn karo penampilan Barry Likumahuwa Jazz Connection? Ben ora penasaran, ayo do nonton 
bareng ning Cibuk Kidul honn!



Kolaborasi Apik dengan Format Ensemble,
NonaRia x Dua Empat

Sejak debut albumnya pada 2018, NonaRia terus mendapatkan perhatian dari para pecinta dan 
pemerhati musik tanah air lho honn. Dengan formasi Nanin Wardhani (piano & akordeon), Nesia 
Ardi (vokal & snare) dan Yasintha Pattiasina (violin), trio ini menyajikan irama yang kental 
dengan nuansa ragtime dan swing pada aransemen lagunya, dan senantiasa meninggalkan 
kesan unik dalam penampilannya. NonaRia sudah memiliki dua album dan sejumlah single hasil 
kolaborasi dengan para musisi legendaris seperti Iwan Fals, Mocca dan Souljah. Ini adalah kali 
ketiga NonaRia tampil di Ngayogjazz. Setelah pada 2017 menggandeng Bonita dalam penam- 
pilannya, di Ngayogjazz 2022 NonaRia akan berkolaborasi dengan Dua Empat honn.

Dua Empat adalah duo pasangan gitaris asal Jakarta yang mengusung original swing jazz dalam 
karyanya. Kedua personelnya, Alvin Ghazalie dan Misi Lesnar, telah tampil di berbagai festival 
jazz di Indonesia, seperti Ubud Jazz Festival dan Jazz Gunung. Duo ini telah menghasilkan dua 
album, Two of A Kind dan Swinging Down the Chimney. Dua Empat berusaha menghadirkan jazz 
dengan sentuhan generasi muda melalui judul, artwork, dan visualisasi yang dapat kita saksikan 
pada kanal digital mereka.

Khusus teruntuk honn-honn sekalian, kolaborasi NonaRia dengan Dua Empat hadir dalam format 
ensemble. Mereka akan menyuguhkan  lagu - lagu dengan aransemen yang sesuai dengan 
konsep ini. Coba bayangkan honn, menikmati suara merdu Nesie Ardi dengan iringan piano, 
violin, gitar, bas dan drum. Penasaran to honn? Jangan lewatkan kolaborasi keduanya di       
Ngayogjazz 2022!



Suara Merdu Pengobat Rindu,
Monita Tahalea

Honn yang satu ini terpantau terakhir kali memeriahkan Ngayogjazz pada 2016. Siapakah ia?    
Ya benar, kabar gembira buat kita semua. Honn Monita Tahalea akan kembali lagi untuk mene-
barkan spirit positif dan gembira di Ngayogjazz 2022. Setelah menggebrak skena musik jazz 
dengan album kedua yang berjudul Dandelion (2016), Monita Tahalea tidak berhenti berkarya 
hingga hari ini. Album Dari Balik Jendela (2020) dan juga lagu Berlalu (2022) menjadi bukti     
kreativitas musisi bersuara bak buluh perindu ini. Belum lama ini, ia menjadi salah satu pe- 
nyanyi untuk mengisi lagu tema film Ibu. Ia menyanyikan lagu Lir-Ilir dengan aransemen jazz 
yang dipadukan dengan instrumen gamelan.

Dengan suara merdu yang dapat membuai pendengarnya, penyanyi berbakat ini akan tampil 
melantunkan tembang-tembang andalannya. Selain itu, Monita Tahalea juga akan membawakan 
garapannya yang terbaru untuk menghibur honn semua di Cibuk Kidul. Pada penampilan kali ini, 
Monita Tahalea menggandeng serta Sri Hanuraga dan Hansen Arief (MLDJAZZPROJECT).

Melalui karya-karyanya, Monita Tahalea ingin menyebarkan spirit untuk berpikir positif tentang 
apapun yang dialami dalam hidup ini kepada pendengarnya. Selain itu, ia juga akan menyebar-
kan cinta dan optimisme kepada honn-honn semua yang hadir untuk mendengarkan karya- 
karyanya. Sudah siap hanyut dalam buaian lembut suara Monita Tahalea di Ngayogjazz 2022 kali 
ini honn?



KuaEtnika Feat. Bonita
Rasanya ada yang kurang jika grup yang selalu berinovasi dengan musik tradisi dan memainkan 
aransemen mutakhir mereka tidak ikut ambil bagian dalam guyubnya  Ngayogjazz, iya kan 
honn?. Tahun lalu, penampilan KuaEtnika bersama dengan Peni Chandra Rini mampu membius 
para penonton yang menyaksikan secara daring. Jika honn-honn semua masih ingat. KuaEtnika 
juga membawakan tiga lagu baru mereka kala itu. Pastinya, KuaEtnika tidak berhenti berkarya 
dan akan terus menghadirkan karya-karya baru ya ditunggu oleh sedulur jazz semua.

KuaEtnika akan meluncurkan album baru—yang sudah tertahan 2,5 tahun karena pandemi. 
Album yang berjudul Manitik ini idenya datang dari Mas Purwanto, salah satu personil KuaEtnika. 
Album ini digarap setelah kepergian Djaduk Ferianto ini. Manitik adalah upaya KuaEtnika untuk 
menelusuri kembali  jejak musikal mereka dan melepaskan diri dari bayang-bayang sosok 
Djaduk yang berakar kuat dalam musik KuaEtnika sebelumnya. Kita akan menemukan  warna 
baru dalam kekaryaan KuaEtnika, namun tetap dengan semangat yang sama honn. 

Ada sembilan lagu di dalam album Manitik ini. Tiga komposisi baru garapan personil KuaEtnika, 
Purwanto dan Danik. Tiga lagu lain hasil  aransemen ulang, serta tiga komposisi peninggalan 
Djaduk Ferianto, yang digubah selepas kunjungan beliau dari Afrika Selatan. Dalam album ini, 
KuaEtnika berkolaborasi dengan Peni Chandra Rini, Endah Laras dan Syaharani.

Tidak hanya itu lho honn kejutan dari KuaEtnika, isih ono meneh! KuaEtnika mengajak Bonita 
untuk menyemarakkan pergelaran Ngayogjazz tahun ini. Penyanyi bertalenta dengan vokal 
istimewa yang juga bagian dari Bonita & the hus Band dan San.Gita ini, akan menghadirkan    
harmoni apik dalam penampilannya bersama KuaEtnika. Penasaran dengan karya-karya baru 
KuaEtnika dan penampilan apiknya bersama Bonita? Jangan lewatkan penampilannya di    
Ngayogjazz 2022 ya honn!



Irsa Destiwi Quintet
Nama pianis, penggubah sekaligus komposer Irsa Destiwi sudah tidak asing di telinga musisi 
tanah air lho honn. Bersama dengan Lea Simanjuntak, musisi satu ini membentuk duo            
Bandanaira dan menginisiasi grup musik jazz Shadow Puppets yang ia motori  bersama Robert 
MR. Selain itu, musisi bertalenta ini juga membentuk grup D&W electro jazz (singkatan dari Dizzy 
and Wicked) bersama drummer Warman Sanjaya di Bali, tempat ia berdomisili saat ini.

Irsa Destiwi sudah lama malang melintang di dunia musik. Perkenalannya dengan piano sudah 
dimulai sejak ia masih dalam kandungan sang ibu— seorang pianis dan guru privat piano, Rini 
Hardjati. Dalam perjalanan bermusiknya, Irsa Destiwi telah berkolaborasi dengan beberapa 
musisi kenamaan seperti Harvey Malaiholo, Maurice “Peter D” Smith, Jakarta Chamber Orchestra. 
Musisi satu ini juga terlibat dalam penggarapan album “Lagu Anak Nusantara” yang dirilis pada  
2015 lho honn.

Setelah sebelumnya tampil bersama Shadow Puppets dan Harvey Malaiholo di Ngayogjazz 2016, 
kali ini Irsa Destiwi mengusung format quintet buat Ngayogjazz 2022. Irsa Destiwi (piano & 
vokal) akan menggandeng Ida Bagus Indra Gupta (double bass), Warman Adhi Sanjaya (drum), 
Norman James King dan Anggi Surya Nugraha Harahap (saksofon). 

Quintet ini akan membawakan komposisi gubahan Irsa Destiwi dari album solonya yang berjudul 
Rossy Cheeks. Album ini memuat tujuh lagu, enam komposisi orisinal dan satu lagu cover ber-
judul Persembahanku yang digubah musisi legendaris Iskandar. Album ini secara keseluruhan 
bernuansa jazz tradisional yang diperkaya sentuhan bossa nova serta modern jazz. Selain itu, 
Irsa Destiwi juga akan membawakan beberapa lagu yang sudah familiar dengan honn honn 
semua, dengan aransemen baru lho.



Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO)
& Maarten Hogenhuis (Belanda)

Sempat memeriahkan Ngayogjazz 2020 secara daring, Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO)   
kembali hadir untuk memeriahkan pergelaran tahunan ini secara luring, dengan formasi yang 
berbeda honn. Grup orkestra ini akan membawa formasi ketujuh NJJO beranggotakan David 
Puime (drum), Mees Booden (bass), Ella Zirina (gitar), Jelle Willems (keyboard/piano), Jaïnda 
Buiter (vokal), Fleur Peereboom dan Daan Kluwer (saksofon tenor), Jeline Weening dan Martin 
Diaz (saksofon alto), Pepijn Mouwen (saksofon bariton & klarinet bass), Alvaro Jiménez, Stijn Mol 
dan Ernesto Montenegro Perez (trompet), Huub de Jong dan Olav Schoorlemmer (trombon), 
Jeroen Vermazeren (trombon bass), Celia Matamoro (basun), Hugo Pieters (horn) dan Stan van 
Rixtel (perkusi).

NJJO akan berkolaborasi dengan Maarten Hogenhuis, seorang master saksofon, komposer, 
arranger dan juga pemimpin band. Selama dua tahun terakhir ini, NJJO dan Maarten Hogenhuis 
sedang menjalani  proses bersama  untuk menjadi musisi top dengan mengikuti berbagai tur 
nasional dan internasional.

Untuk Ngayogjazz 2022, NJJO membawakan repertoar baru yang digubah oleh Hogenhuis 
dengan sentuhan jazz, rock dan afrobeat. Aransemen ini banyak dipengaruhi oleh isu kontrol 
iklim dan hak perempuan. Pada 11 Maret lalu, single terbaru mereka Avalanche dirilis ke publik,  
dan akan diikuti oleh peluncuran single serta album lainnya. Penasaran ora honn dengan 
penampilan grup asal Belanda ini? Ojo nganti keliwat yo honn!



Berpesta dengan Sakfon
bersama SAX PARTY

Apa jadinya jika ada penampilan dari grup yang anggotanya sekitar 30 orang memainkan         
instrumen saksofon semua? Mesti ruame yo honn! Inilah grup Sax Party yang dipawangi oleh 
Donny Koeswinarno. Pikiran e ojo aneh-aneh lho honn, Sax Party adalah singkatan dari            
Saxophonist Party, grup sik isine pemain saksofon.

Donny Koeswinarno bukan nama baru di pergelaran Ngayogjazz. Beliau juga turut memeriahkan 
Ngayogjazz pada 2019 di Kwagon. Saksofonis handal satu ini akan kembali tampil di Ngayogjazz 
2022 dengan format yang berbeda. Berawal dari kecintaan pada alat musik saksofon, Donny 
Koeswinarno berusaha menebar kegembiraan bagi para penikmat musik. Sax Party menjadi 
medium untuk mengenalkan dan membagikan kecintaannya terhadap saksofon kepada           
khalayak luas.

Sax Party sudah memiliki mini album yang berisikan dua lagu honn. Blow Your Sax Let’s Go Party 
dan To the Point menjadi lagu andalan dari grup ini. Simak penampilan Sax Party yang akan    
menebarkan kegembiraan kepada kita semua yo honn!



Kolaborasi Asik Jazz dan Gamelan,
Gaga Gundul

(Peemaï - France & Kolektif Gayam 16 - Indonesia)
Nama Peemaï barangkali sudah tidak asing lagi bagi sedulur jazz yang nonton Ngayogjazz 2021. 
Grup asal Perancis ini berkolaborasi dengan Kolektif Gayam 16 dan menghasilkan karya berjudul 
GAGA GUNDUL. Setelah tahun lalu tampil daring, kali ini Peemaï & Kolektif Gayam 16 akan mem-
bawakannya secara luring lho honn!

Musik yang dibawakan oleh Peemaï mendapatkan banyak pengaruh dari Asia Tenggara, teruta-
ma Laos, setelah mereka menjalani tur pada 2017. Persinggungan dengan musisi dan budaya 
Laos sedikit banyak mempunyai peran dalam karya-karya musikal garapan mereka. Grup ini 
digawangi oleh Hugues Mayot (saksofonis dan keyboardis), Gilles Coronado (gitaris), Alfred Vilay-
leck (bass), dan Franck Valliant (drum). Pertemuan mereka dengan Alex Grillo (perkusi) men-
genalkan grup ini pada gamelan dan musik Jawa. Peemaï pun belajar gamelan secara intensif 
selama 10 hari bersama dengan kawan-kawan Kolektif Gayam 16. Persinggungan keduanya mel-
ahirkan karya musikal Gaga Gundul.

Bersama dengan Kolektif Gayam 16—yang digawangi oleh Avyana Destyasti Lintang, Sudaryanto, 
Azis Rifkyanto, Bevy Hanteriska dan Bagus Ariyanto Seputro Nasution—Peemaï tidak hanya seka-
dar menggelar konser. Lebih dari itu, Peemaï berusaha untuk membuat koneksi, dokumentasi 
dan proyek kultural mengenai gamelan. Kolaborasi antara musik jazz dengan gamelan. Aranse-
men dengan pengaruh musikal Laos dan Jawa. Rasanya sayang jika melewatkan penampilan 
keduanya di Ngayogjazz lho honn! Ojo nganti ketinggalan lan salah jadwal yo honn!



Menanti Kejutan Besar
dari ISI Yogyakarta Big Band

Apa jadinya bila kelompok mahasiswa membuat suatu big band? Inilah yang dilakukan oleh 
Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) dari program Studi Penyajian Musik ISI Yogyakarta.    
Kelompok ini menjadi wadah belajar ensambel dalam format big band sekaligus sarana belajar 
materi lagu standar jazz bagi para mahasiswa lho honn. KMM ini  diresmikan usai program Jogja 
International Jazz Camp 2022 yang bekerja sama dengan musisi senior Nita Aartsen. Mereka 
ingin menghidupkan kembali semangat mahasiswa untuk mempelajari pop jazz.

Anggota ISI Yogyakarta Big Band ini  cukup beragam lho honn! Mulai dari mahasiswa, alumni, 
bahkan ada juga dosen juga turut serta dan terlibat aktif dalamnya. Banyak diantara mereka  
sudah memiliki jam terbang tinggi dan pernah tampil di berbagai festival seperti Java Jazz, 
Jazz Gunung, Jazz Atas Awan, Loenpia Jazz, MLD Jazz, Prambanan Jazz, Malaka International 
Jazz Festival dan Ngayogjazz. 

Dalam proses berkaryanya, grup ini diasuh oleh dosen dan musisi senior seperti Singgih       
Sanjaya, Josias T. Adriaan (konduktor dan arranger), Agung Prasetyo (pelatih band) dan Agnes 
Tika (pelatih vokal). Sebagai KKM yang belum lama terbentuk, grup ini ingin terus  berproses dan 
mengawali langkah dengan latihan rutin, serta aktif tampil di festival kesenian nasional maupun 
internasional.

Seperti apa kolaborasi calon musisi, musisi senior dan juga dosen yang main bersama dalam 
format big band? Jangan keliwatan lho honn riuhnya penampilan dari ISI Yogyakarta Big Band di 
Ngayogjazz 2022!



Eksplorasi Musikal,
SanDrums x Sri Hanuraga feat. Rodrigo Parejo

SanDrums adalah fase baru perjalanan musikal Sandy Winarta, di mana ia berusaha mendekon-
struksi paradigma umum improvisasi ke elemen dasar musik, ritme dan harmoni. Dari ide ini, 
Sandy berusaha mengombinasikan pola ritme gamelan Bali yang kompleks dengan harmoni 
musik jazz. Tidak berhenti disitu saja, SanDrums juga mengeksplorasi spektrum bunyi akustik 
dan elektronik untuk menciptakan pengalaman musikal yang unik. Bersama Sri Hanuraga, pen-
galaman ini akan diolah lebih jauh lagi.

Sri Hanuraga sendiri bukan nama baru di dunia jazz, dan mereka sudah sering tampil di  Ngayo-
gjazz. Pianis yang mengenyam pendidikan di Conservatorium van Amsterdam ini telah mendapat-
kan sejumlah penghargaan atas karya-karya musikalnya. Belum lama ini, ia menerima anugerah 
AMI Awards sebagai Artis Jazz Kontemporer Terbaik. Pianis satu ini juga menjadi bagian dari 
grup Simak Dialog. Bersama dengan HIVI!, Gerald Situmorang dan Ify Alyssa, Sri Hanuraga turut 
berkolaborasi dalam proyek musikal Bermain Rintik di Musim Hujan. 

Pada penampilan mereka di Ngayogjazz 2022, SanDrums dan Sri Hanuraga akan menggandeng 
Rodrigo Parejo, musisi jazz asal Spanyol. Rodrigo Parejo aktif di berbagai skena musik, baik jazz, 
musik dunia, kontemporer ataupun improvisasi eksperimental. Musisi satu ini  pernah tampil di 
beberapa festival jazz ternama dunia, seperti North Sea Jazz Festival. Selain itu, ia telah 
berkolaborasi dengan musisi internasional seperti Phil Woods, Norma Winstone, London Impro-
visers Orchestra, Hank Bennink, Michael Moore, Alex Sipiagin, Rianto, Mao Arata, Peni Candrarini, 
Riza Arshad, Sri Hanuraga, Steve Thornton dan Lewis Pragasam.

Harmoni dan ritme seperti apakah yang tercipta dari pertemuan drum, piano dan instrumen 
musik tiup? Bingung ora honn? Kalau misalkan bingung, boleh disimak langsung lho penampilan 
dari SanDrums x Sri Hanuraga feat. Rodrigo Parejo kali ini. 



Kolaborasi Seni Penuh Makna,
Sraddha Jalan Mulia Art Project

Apa jadinya jika pelaku seni dengan beragam keahlian dan latar belakang berkolaborasi dan 
menampilkan karyanya di festival jazz? Mesti unik yo honn! Inilah yang dikerjakan oleh Sraddha 
Jalan Mulia Art Project. Mereka akan  menampilkan karya kolaborasi dari para pekerja seni di 
berbagai bidang, mulai dari musik, seni rupa, seni tari, dan juga audio visual.

Nama Sraddha ini adalah judul karya seorang filolog, ahli bahasa Jawa Kuna, Dr. Ign. Kuntara 
Wiryamartana, SJ lho honn. Sraddha memiliki arti memuliakan, memberi penghormatan pada 
leluhur. Ia juga dapat  berarti kerinduan, kesetiaan, keteguhan. Sraddha di sini dimaknai sebagai 
kerinduan, kesetiaan dan keteguhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup mengarungi 
masa-masa yang sulit. Cara ini diambil oleh Sraddha Jalan Mulia Art Project untuk menghargai, 
menghormati, dan memperjuangkan hidup seperti para pendahulu. Laku kesenian e joss tenan 
honn!

Dr. Ign. Kuntara Wiryamartana, SJ juga menciptakan lirik untuk salah satu lagu garapan Sraddha 
Jalan Mulia Art Project, berjudul Panyuwunan. Lagu ini bahkan sudah diaransemen ke dalam 
versi dan genre yang berbeda-beda. Beranggotakan Dimawan Krisnowo Adji, Giwang Topo, 
Wayang Polah, Denting Sanitya, Caesar Daniel dan Iwank, Sraddha Jalan Mulia Art Project siap 
mengiringi kesyahduan Ngayogjazz dengan karya-karya garapannya. Luwih syahdu maneh, yen 
sesuk iso nyawang langsung penampilan e bareng karo pasangan utowo konco-konco.  yo ra honn?



Mendengarkan Jazz Komunikatif
A la Yohanes Gondo Trio

Yohanes Gondo adalah nama yang sudah lama ikut nyengkuyung kemeriahan Ngayogjazz. 
Dengan mengusung konsep komunikatif dalam memainkan lagu-lagu jazz standar, Yohanes 
Gondo menyuguhkan penampilan spontan yang membuai dan akrab dengan audiens. Murid dari 
maestro jazz, Bubi Chen, ini  telah lama malang melintang di dunia jazz. Pada Ngayogjazz 2022, 
Yohanes Gondo akan membawakan format trio lho honn!

Beberapa tahun lalu, beliau tampil bersama Ahot Frederico (bass).  Pada kesempatan kali ini, 
beliau menggandeng Aditya Nugraha (kontra bass) untuk menggantikan posisi  Ahot Frederico. 
Aditya Nugraha adalah  murid pemain bas legendaris, Agung Prasetya. Selain Aditya Nugraha, 
ada Dhanny Ugik Wahyu (drum) yang turut ambil bagian di dalam format trio ini. Drummer yang 
pernah belajar di Singapura ini, sekarang menetap di Malang.

Yohanes Gondo Trio aktif tampil di beberapa perhelatan  jazz, seperti Papandayan Jazz         
(Bandung) dan Motion Blue Fairmont (Jakarta). Tak hanya itu, Yohanes Gondo juga terlibat 
langsung dalam jamming session yang diadakan oleh komunitas di berbagai daerah. Seperti 
apakah penampilan Yohanes Gondo dengan format trio yang baru kali ini? Ayo disimak bareng   
yo honn di Ngayogjazz 2022!



MLDJAZZPROJECT
Talenta muda berbakat seperti apa yang bakal diangkat oleh MLDJAZZPROJECT tahun ini ya honn? 
Tentu sebagian honn-honn yang pernah hadir di Ngayogjazz sudah tahu, MLDJAZZPROJECT selalu 
membawa musisi muda berbakat yang telah dipilih dan digembleng oleh para musisi jazz 
kenamaan. Syaharani, Nikita Dompas, Indro Hardjodiikoro, Devian Zikri dan Aksan Sjuman adalah 
beberapa nama yang menjadi mentor untuk mengasah kepiawaian talenta muda MLDJAZZPROJECT.

Untuk merayakan ibadah jazz di Cibuk Kidul nanti, MLDJAZZPROJECT akan kembali mengirimkan 
talenta terbaik yang dijaring dari ajang MLDare2Perform. Mereka adalah para pemenang dari setiap 
season-nya. Personel MLDJAZZPROJECT yang akan tampil kali ini adalah  Hansen Arief (drum,      
pemenang season 3), Hafiz (bass, pemenang season 4), Noah (keyboard, pemenang season 4), 
Hezky Joe (gitar, pemenang season 3), Anggi Harahap (saksofon, pemenang season 4) dan Kiara Riz 
(vokal, pemenang season 1).

Mengusung formasi yang berbeda, MLDJAZZPROJECT selalu menyuguhkan kejutan dalam setiap 
penampilannya di Ngayogjazz. Kejutan seperti apakah yang akan disajikan tahun ini? Mari kita 
simak penampilan musisi muda talenta pilihan ini di Cibuk Kidul yo honn!



Sinergi Pop, Rock dan Blues, Taksu
Apa yang terpikirkan ketika mendengar nama Taksu? Bukan, sik dimaskud bukan Taksu dalam 
kebudayaan Bali ya honn, melainkan grup musik asal jogja. Grup ini awalnya mengusung format 
trio, membawakan lagu pop dengan sentuhan blues dan rock pada karya-karya garapannya. 
Album yang diluncurkan pada 2019 dengan judul Titip Salam mendapatkan sambutan hangat dari 
para penikmat musik. Bahkan, salah satu aransemen mereka ada yang dijadikan lagu tema 
untuk sebuah film produksi nasional lho honn.

Grup yang digawangi oleh Angga (vokal & gitar), Desy (bass), Felix (keyboard) dan Leca (drum & 
perkusi) ini tidak berhenti berproses setelah meluncurkan album perdananya. Taksu berencana 
mengeluarkan album baru pada 2023 dengan memasukkan unsur-unsur musik populer dari era 
90-an. Mereka berjanji bahwa album kedua garapan Taksu akan lebih matang dan “kaya” secara 
musikal. Patut ditunggu tenan iki honn! Ojo nganti keliwat penampilan e ning Ngayogjazz 2022 yo!



Olah Vokal yang Jenaka
A la Acapella Mataraman

Apa jadinya jika musik dibawakan dengan mengedepankan olah vokal? Acapella Mataraman lah 
jawabannya. Grup yang namanya diambil dari kata Acapella mengacu pada bentuk musik atau 
nyanyian tanpa menggunakan instrumen musik. Sedangkan Mataraman adalah wujud identitas 
dan upaya mereka untuk mengintepretasikan dan melokalkan Acapella itu sendiri. Acapella   
Mataraman membawakan tembang-tembang dan juga musik instrumental yang disuarakan    
melalui mulut. Inilah komposisi musik mulut yang jadi ciri khas Acapella Mataraman.

Acapella Mataraman bisa dikatakan memiliki karakter yang unik lho honn. Dalam penampilan- 
nya, Acapella Mataraman juga terinspirasi komedi gaya Dagelan Mataraman dengan humor-  
humor guyon maton parikeno. Tak jarang para penonton dibuat tertawa terbahak-bahak oleh 
penampilan grup yang satu ini. Gayeng tenan honn!

Selain aktif berkegiatan di Omah Cangkem, grup ini juga giat mengadakan pelatihan di sekolah- 
sekolah serta sanggar-sanggar. Acapella Mataraman pun telah beranak pinak menjadi tiga,     
Acapella Mataraman (dewasa), Ocopollo Motoromon (remaja) dan Icipilli Mitirimin (anak anak). 
Pada Ngayogjazz 2022 di Cibuk Kidul ini, Acapella Mataraman akan membawa rombongan        
pecangkem yang dinahkodai oleh Pardiman Djoyonegoro, dengan personil Dipta Nareswara, 
Dipta Nareswari, Anjang Dewati, Intania Laras Ati, Mujiyanto, Areksa Wano, Lebrie dan Adi.         
Seperti apakah eksplorasi olah vokal yang dibalut dengan guyon maton parikeno a la Acapella 
Mataraman? Simak penampilannya di Ngayogjazz 2022 yo honn!



Perpaduan Musik Era 80an
dengan Vokal Berkarakter,

Andi Bayou Feat. Vika Rahmia
Bagi yang tumbuh besar mendengarkan musik di era 90-an, nama Andi Bayou barangkali tidak 
asing di telinga honn-honn semua. Ya benar, Andi adalah pemain keyboard untuk band Bayou. 
Musisi yang merangkap produser, penata musik dan komposer ini juga terlibat dalam beberapa 
proyek musik ternama seperti Akademi Fantasi atau AFI (2004), Dream Band (2005-2006), A Mild 
Wanted (2009) dan Rising Star Indonesia (2014).

Andi Bayou tercatat sebagai orang di balik layar yang menangani album rekaman beberapa 
musisi ternama seperti Iwan Fals, Mus Mujiono, Utha Likumahuwa, Nicky Astria, Judika, Jana 
Julio, Agnes Monica, Sheila On 7, Kangen Band hingga Hanin Dhiya. Ia juga sudah 18 tahun di- 
kontrak menjadi endorser untuk Rolland. Untuk perannya yang satu ini, ia sudah dua kali dikirim 
ke Hamamatsu, Jepang, untuk mengunjungi kantor pusat Rolland. Selain itu, Andi juga mendapat 
kesempatan untuk melihat langsung pameran alat musik di Frankfurt Music Messe, Jerman 
(2015) dan NAMM Show di Anaheim, Amerika Serikat (2017). Wuedan tenan yo honn!

Setelah 30 tahun berkarya di belantika musik Indonesia, Andi Bayou akan merilis komposisi 
lama yang ia garap sewaktu SMA dengan judul Pagi. Pada kesempatan ini, ia akan menggandeng 
penyanyi Vika Rahmia, finalis Pop Star Indonesia (2003) yang memiliki karakter vokal sangat 
kuat, dan membalutnya dengan musik era 80an. Tak lupa Andi Bayou akan membawakan tem-
bang andalannya seperti Sunrise at Borobudur, Welcome to the Sea Of love dan Java War. Iso 
dibayangke kan honn, mesti bakal well tenan penampilan musisi legendaris sik satu ini. Wis ndang 
gas mangkat ning Cibuk Kidul yo honn!



Bregada Jazz di Atas Panggung,
Huaton Dixie

Huaton Dixie identik dengan penampilannya yang heboh pada saat mengiringi arak-arakan   
pembukaan Ngayogjazz. Mengusung dixieland sebagai alirannya, grup brass band yang terbentuk 
di Yogyakarta ini memiliki karakter khas a la Jogja. Pakaian tentara veteran atau baju adat     
layaknya bregada menjadi kostum unik yang dikenakan para pemain Huaton Dixie dalam setiap 
penampilan mereka.

Grup ini awalnya bernama Karinguping, di bawah komando Agung Prasetyo dan Panjoel. Misi 
mereka adalah melakukan resistensi terhadap fusion jazz. Sempat hiatus beberapa waktu, lalu 
bubar. Ternyata semangat mereka untuk berkarya masih tinggi lho honn. Kemudian lahirlah grup 
baru dengan nama Huaton Dixie. Sederet alat musik tiup menjadi ciri khas aliran dixieland. Meski  
instrumen yang dimainkan cukup bervariasi, mereka tetap tampil kompak dan harmonis. Huaton 
Dixie menjadi contoh dari berbeda-beda suara tetapi tetap satu padu. Saat mereka tampil se-
bagai pambuka untuk Ngayogjazz, warna Jogja Huaton Dixie terpancar kuat lewat kejenakaan 
lagu yang mereka mainkan hingga tampilan visualnya yang nyeleneh.

Dalam beberapa tahun terakhir perayaan Ngayogjazz, Huaton Dixie tidak pernah absen menjadi 
bagian kemeriahan pembukaan Ngayogjazz. Biasanya mereka tampil mengiringi arak-arakan 
bregada yang berbaris rame-rame menuju panggung utama. Namun, spesial untuk Ngayogjazz 
2022 ini, Huaton Dixie akan tampil memainkan musik mereka di atas panggung lho honn. Aliran 
dixieland dengan sentuhan khas Jogja? Ditunggu penampilane yo honn!



Eksperimen Musik Elektronik
A la Ari Wvlv

Multitalenta. Inilah satu kata yang dapat menggambarkan musisi yang satu ini. Ari Wvlv adalah 
nama panggung yang digunakan oleh Ari Wulu. Musisi yang juga pegiat seni budaya di Yogya- 
karta ini sudah lama aktif terlibat di Komunitas Gayam 16 dan menjadi motor sejumlah kegiatan 
seni di Yogyakarta, seperti Jogja Video Mapping Project (JVMP), Yogyakarta Gamelan Festival dan 
SUMONAR. Manteb tenan yo honn!

Tidak hanya mahir dalam mengelola festival, Ari Wulu juga menjadi sosok di balik layar forum 
musik Soundboutique. Dikenal dengan nama panggung midiJUNKIE atau WVLV, pada Ngayogjazz 
2022 kali ini ia akan membawakan “persona” Ari Wvlv. Tahun lalu bersama Caesar King, Ari Wvlv 
menggebrak penutupan ARTJOG 2021 dengan mengaransemen ulang lagu Panyuwunan dengan 
sentuhan cyber punk. Wangun tenan yo honn!

Lantas kejutan seperti apa yang dibawakan oleh Ari Wvlv untuk merayakan pergelaran         
Ngayogjazz 2022 kali ini? Akankah ia mengaransemen lagu jazz dengan sentuhan musik           
elektronik? Ataukah membawakan eksplorasi musikal yang lebih gila lagi? Wis langsung wae 
ditonton eksperimen musikal e ning Cibuk Kidul yo honn!



Funk Jazz Gembira
A la MZ X JOYOSUDARMOS

Setelah tahun lalu memukau honn-honn semua di Ngayogjazz 2021, MZ atau Mario Zwinkle bersa-
ma dengan Joyosudarmos kembali hadir di Cibuk Kidul nanti. Rapper lulusan Hellhouse Indo 
yang tahun lalu mengeluarkan album Soul Plane ini masih akan menggandeng personel yang 
sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi tetep ada bedanya honn. Jika tahun lalu Joyosudarmos 
adalah band pengiring Mario Zwinkle, pada tahun ini keduanya bersinergi menjadi satu grup 
dengan nama MZ X JOYOSUDARMOS.

Delapan orang dalam grup ini memiliki talenta bermusik yang memukau serta semangat yang 
tinggi dalam berkarya. Mereka siap menghentak Ngayogjazz 2022 dengan penampilan yang unik 
dan energik. Endy Kapetak (drum), Neo (keyboard), Yabes (bass), Boim (gitar) dan Daniel (sakso-
fon) akan mengiringi rap yang dibawakan oleh Mario (rapper) dan dimeriahkan oleh tiga pen-
yanyi latar Diwa, Devi dan Elsa (vokal). MZ & JOYOSUDARMOS siap bersenang-senang di tiap per-
tunjukkan yang mereka mainkan.

Ternyata ada satu ritual unik yang biasa dilakukan grup ini sebelum pertunjukan mereka honn. 
Mario akan meneriakan “Joyosudarmos” dan ditimpali dengan sahutan dari semua anggota lain 
dengan “Suuuugggeeehh!”. Teriakan ini menjadi mantra pembuka yang mengobarkan semangat 
mereka untuk memberikan pertunjukan yang terbaik. Kurang unik opo coba honn? Wis ora usah 
rewel, ayo melu aku mangkat nonton penampilan e ning Ngayogjazz!



Kencana Band
dari Komunitas Jazz Lampung

Sedulur jazz dari Lampung ini terakhir kali menyemarakkan Ngayogjazz di tahun 2019, satu 
tahun persis sebelum pandemi menyerang. Kini Komunitas Jazz Lampung kembali hadir untuk 
ikut dalam geliat dan kemeriahan Ngayogjazz 2022 di Cibuk Kidul. Pada kesempatan kali ini, 
Kencana Band menjadi wakil dari Komunitas Jazz Lampung untuk unjuk gigi di hadapan 
honn-honn semua.

Kencana Band akan membawakan karya-karya perpaduan antara instrumen musik dan lagu 
lagu tradisional khas Lampung dengan musik jazz. Erizal Barnawi (instrumen tradisi), Agus     
Santosa (keyboard), Gunawan (bass), Rafly Dwi Setiawan (drum), Rio Gema Prasetyo (saksofon), 
Asep Trisna (gitar) dan Indri Yulianto Lestari (vokal) siap memukau honn semua dengan pe- 
nampilan mereka. Jazz dengan sentuhan tradisi Lampung.

Bakal seperti apa ya honn penampilan Kencana Band ini? Duh, dadi marakke kebelet nonton 
penampilan sedulur jazz iki ning Cibuk Kidul honn.



Rizky Dana Feat Blue Batik Replika
dari Pekalongan Jazz Society

Sedulur jazz dari Pekalongan sudah siap ikut merayakan Ngayogjazz kali ini lho honn! Pekalon-
gan Jazz Society adalah komunitas yang aktif menyuarakan jazz di Pekalongan. Oemah Musik 
dipilih menjadi wadah untuk beraktivitas dan menemukan talenta muda di Pekalongan. Komuni-
tas ini juga konsisten mengadakan workshop musik, khususnya jazz, agar ekosistem musik di 
sana senantiasa terjaga dan terus bertumbuh. 

Seperti Ngayogjazz di tahun-tahun sebelumnya, Pekalongan Jazz Society akan menampilkan 
Blue Batik Replika - yang beranggotakan Fani Kurniawan (drum), Haykal (bass), Rafii (keyboard), 
Edo Tyas (saksofon) dan M. Vavarian Ok (gitar) - sebagai motor utama. Namun ada yang spesial 
untuk penampilan mereka di Ngayogjazz 2022 ini honn. Rizky Dana didapuk untuk turut tampil 
berkolaborasi bersama Blue Batik Replika. Penyanyi muda bertalenta ini adalah  hasil regenerasi 
yang ditempa oleh komunitas asal Pekalongan ini lho honn! Rasanya sayang jika melewatkan 
penampilan mereka kan? Aja nganti kliwat yo honn!



Gana Siddhi dari Jes Udu Purwokerto
Sedulur jazz dari Purwokerto, Jes Udu, awalnya berkumpul bersama dan membentuk komunitas 
di Padepokan Seni Satria yang berlokasi di daerah Universitas Jenderal Sudirman. Sejak tahun 
2010, Jes Udu berusaha mengumpulkan para sedulur yang memiliki minat dan ketertarikan pada 
musik jazz. Komunitas ini tak pernah absen memeriahkan Ngayogjazz lho honn. Pada kesem-
patan kali ini, mereka mengirimkan Gana Siddhi untuk tampil di Ngayogjazz 2022. Grup yang 
terbentuk pada medio 2022 ini awalnya dipertemukan dalam komunitas Jes Udu Purwokerto, di 
mana mereka mengawali proses berkarya di belantika musik jazz.

Grup ini digawangi oleh Nathalie Prasetya Putri (vokal), Satria Bagus (gitar), Hero Imanuel Wicak-
sono (keyboard), Farhan Nur Fauzi (bass) dan Romy Saylendra (drum). Meskipun masih seumur 
jagung, grup besutan Jes Udu Purwokerto ini tidak boleh dipandang sebelah mata lho honn. 
Talenta-talenta muda ini siap memberikan kejutan kepada sedulur jazz yang rawuh di          
Ngayogjazz 2022.



Deo & Friends
dari Magelang Jazz Community

Sedulur jazz dari kota tetangga Yogyakarta ini akan hadir kembali untuk menyemarakan Ngayo-
gjazz 2022. Semangat yang sama masih ditunjukkan oleh Magelang Jazz Community. Mereka 
tetapkonsisten berupaya agar musik jazz terustumbuh dan berkembang di Magelang. Tiap dua 
minggu sekali, komunitas ini rutin menggelar kegiatan untuk menyemai bibit baru dan menjadi 
ruang tumbuh bagi musisi jazz di kota Magelang. Magelang Jazz Community berperan sebagai 
wadah yang menaungi generasi baru musisi jazz.

Setelah di tahun sebelumnya berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Temanggung, pada kesem-
patan kali ini Magelang Jazz Community mengirimkan Deo & Friends. Personil yang tergabung 
dalam grup ini rata-rata masih duduk di bangku sekolah lho honn. Namun jangan salah, 
anak-anak muda ini memiliki kecintaan yang mendalam terhadap musik jazz. Dengan bimbingan 
dari musisi jazz senior Odie Lugas, talenta mereka dalam bermusik semakin terasah. 

Grup yang digawangi oleh Deo Valent (keyboard), Johanes Baptista Timur Indra Febbriano (bass), 
Attalita Levina Nugraha (vokal), Yonatan Dian Pangestu (gitar), Daffinka Nataliano Hadi (drum) 
dan Danial Ulya Sinandhu (saksofon) siap membawakan musik jazz dengan semangat anak 
muda dalam penampilan mereka. Nantikan penampilan grup asal Magelang ini ya honn!



Alfado Jacob Trio
dari Solo Jazz Society

Sedulur jazz yang datang dari kota Solo ini merupakan salah satu komunitas yang sudah cukup 
lama berkecimpung di dunia jazz. Sejak 2007, Solo Jazz Society yang diprakarsai Ganggeng 
Yudana ini telah rutin memasyarakatkan dan memberikan edukasi mengenai musik jazz. Mulai 
dari pengajaran dasar-dasar dalam memainkan standar jazz hingga open jam session yang lebih 
bebas untuk bereksperimen.

Pada kesempatan kali ini Solo Jazz Society kembali menghadirkan grup Alfado Jacob Trio       
sebagai perwakilan komunitas. Trio ini berformasikan Alfado Jacob (gitar), Laurentius Bob 
(bass) dan Yosua YB (drum). Sedulur jazz semua nantinya akan disuguhi penampilan ciamik 
dengan format jazz guitar trio yang memainkan dua instrumen petik (gitar dan bass) dan diiringi 
ketukan drum membawakan lagu-lagu modern jazz dan juga komposisi original garapan mereka 
sendiri honn. Penasaran dengan penampilan mereka? Wis ndang budhal nonton langsung ning 
Cibuk Kidul yo honn!



D'Four & Will Star
dari Trenggalek Jazz Community

Sedulur jazz dari Jawa Timur, tepatnya di kota Trenggalek, membuktikan bahwa mereka tetap 
konsisten menjadi wadah bagi musisi baru untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan rutin    
seperti jam session bulanan di Solammimusic mampu menjaring generasi muda, terutama yang 
masih duduk di bangku sekolah.  Hal ini dibuktikan dengan penampilan D’Four dan Will Star yang 
akan mewakili Trenggalek Jazz Community untuk unjuk gigi di Ngayogjazz 2022.

Enam personel D’Four - Sabrina Najwa Ramadhani (vokal), Danendra Aryasatya Maheswara 
(gitar), Syakila Gian Nayla dan Willujeng Risky Ananda (keyboard), Retsefa Anji Gunawan (bass) 
serta Rakha Gusti Firjatullah (drum) - masih duduk di bangku SMP dan SMA. Nama D’FOURS 
sendiri adalah paduan kata dari nama personel. Grup ini memulai debutnya pada pagelaran   
kesenian Pasar Rakyat 2022 di Trenggalek. Di Ngayogjazz 2022 nantii, mereka mengusung tema 
“Melintas Batas” dan akan membawakan repertoar lintas zaman dan genre. Tentu saja dengan 
aransemen khas a la D’Four. Wangun honn!

Will Star adalah nama lain yang diusung oleh Trenggalek Jazz Community. Beranggotakan Salsa 
Febiana Nurul (vokal), Dziffani Keisha Vania Wahyudi dan Berliana Athila Meilana (gitar), Meyta 
Gien Ayuningtias dan Rheinata Annisa Vania Wahyudi (keyboard), Sinathrya Affan Al Farisi Su-
marsono (bass) dan Lucky Satyo Wicaksono (drum). Ide pembentukan Will Star datang dari orang 
tua para personelnya, dengan harapan agar putra-putri mereka memiliki proyek musik yang 
berkelanjutan. Grup ini dibina oleh musisi senior Didiek Sagita dan akan membawakan lagu 
dengan arasemen yang easy listening.

Pasti seru sekali penampilan adik-adik bertalenta ini ya honn. Ayo ojo ngasi luput nonton mereka 
ning Cibuk Kidul yo honn! 



KopiJazz featuring Cendana Singers
dari Komunitas Jazz Kediri

Setelah sempat absen, sedulur jazz dari kota Kediri kembali hadir untuk ikut merayakan 
pergelaran tahunan Ngayogjazz di Cibuk Kidul. Sejak didirikan pada 16 November 2006 lalu, Ko-
munitas Jazz Kediri rutin mengadakan klinik jazz untuk mengenalkan jazz di kota tahu tersebut. 
Agenda ini  telah diselenggarakan kurang lebih 335 kali lho honn, tiap hari minggu dari jam 2 
siang hingga jam 6 sore..

Pada kesempatan kali ini Komunitas Jazz Kediri akan diwakili oleh KopiJazz, dengan formasi 
Agus Fanani (keyboard), Haryo Pratama Dewandaru (bass), Mohammad Noer Fahmy (saksofon), 
Mochamad Fikri Hakiim (gitar) dan Bellyas Pontiardi (drum). Tak hanya itu, KopiJazz juga akan 
menggandeng Cendana Singers yang beranggotakan Siti Isnaniyah, Anne Christira Nancylia, 
Gavrila Bani Tagore dan Gavrina Bani Tagore. Kolaborasi keduanya akan menghentak Cibuk Kidul 
dengan penampilan unik mereka. Pokoke muanteb lho honn!



Kemisan Jazz
dari Komunitas Jazz Malang

Komunitas yang lahir pada awal 2021 ini diprakarsai oleh tiga orang musisi jazz, Hoho, Abink dan 
Rifky. Dari ide awal untuk mengadakan kegiatan bersama, lahirlah Kemisan Jazz, sebuah 
pergerakan untuk mengumpulkan para penikmat dan musisi jazz di Malang. Dengan getok tular, 
kegiatan yang digelar setiap hari Kamis ini membuka sesi belajar jazz bersama dan open      
jamming ini berkembang pesat dan peminatnya bertambah banyak.

Akhirnya, mereka membentuk satu aktivitas baru, Pra Kemisan, sebuah sesi workshop buat 
sedulur jazz yang  ingin belajar detail teknis musik jazz secara lebih mendalam. Lokasi Kemisan 
sendiri berpindah-pindah, dan jauh dari tempat-tempat pertunjukan jazz biasanya. Mulai dari 
tempat ngopi hingga angkringan depan pasar pernah menjadi lokasi Kemisan Jazz. Pergerakan 
ini pun direspon positif oleh musisi jazz senior di Malang.

Kejutan seperti apa yang akan disuguhkan oleh sedulur jazz enom dari Malang ini? Sedulur jazz 
yang satu ini bisa dibilang pendatang baru di Ngayogjazz, namun penampilan mereka layak 
ditunggu lho honn!

 



De Hope
dari Komunitas Jazz Jombang

Satu lagi sedulur jazz yang datang dari Jawa Timur. Ini adalah kali pertama mereka turut meray-
akan kegembiraan di Ngayogjazz. Komunitas yang aktif mempopulerkan musik jazz di kota 
Jombang ini sudah memulai geliatnya sejak 2013 lho honn. Dalam perjalanannya, mereka aktif 
berpartisipasi di sejumlah festival jazz seperti Java Jazz, Ubud Village Jazz Festival, Lumpia 
Jazz Festival dan masih banyak lagi.

Komunitas Jazz Jombang akan mengirimkan De Hope untuk meramaikan Cibuk Kidul. Grup yang 
beranggotakan Dany (gitar), Ryan (bass), Reza (drum), Shoni (piano) dan Elfrida (vokal) ini akan 
membawakan 1 lagu jazz standar dan 1 lagu komposisi garapan mereka sendiri. Patut disimak 
honn penampilan komunitas asal Jombang ini, dieling-eling lan ditonton yo honn!



FJazzC-Team
dari Komunitas Jazz Surabaya

Komunitas asal Surabaya yang gemar memadukan musik dan kebudayaan siap untuk meramai-
kan pergelaran Ngayogjazz 2022 di Cibuk Kidul. Fusion Jazz Community atau biasa disingkat 
FJazzC mulai menyebarkan virus jazz sejak tahun 2010. Sama seperti namanya yang memiliki 
kata Fusion, grup ini memang gemar dengan “benturan” namun dalam artian yang positif ya 
honn. “Benturan” yang dilakukan oleh komunitas ini dilakukan memadukan musik jazz yang 
dianggap cair dengan budaya, lain tanpa mengesampingkan performa dan musikalitas yang 
dibawakan.

Fusi antara reog dengan jazz? Atau fusi ludruk dengan jazz? Semua eksperimen ini telah dilaku-
kan FJazzC dan ditampilkan secara apik. Tahun lalu saja honn, komunitas asal Surabaya ini 
memfusikan beatbox dan rap dengan harmoni jazz dari ensambel saksofon. FJazzC-Team akan 
menjadi perwakilan komunitas ini untuk memperlihatkan kader-kader muda hasil gemblengan 
komunitas. Salah satu nama yang tampil adalah Vita, drummer perempuan yang namanya 
sedang naik daun. Kira-kira fusi apa lagi yang akan dipertontonkan oleh FJazzC-Team dalam 
penampilannya kali ini? Wis yo honn, ditonton bareng ning Cibuk Kidul wae timbang penasaran.



Mahakam Jazz River Samarinda
dari Komunitas Jazz Samarinda

Sedulur jazz dari kota Samarinda yang sempat absen beberapa waktu, kini kembali hadir untuk 
ikut gayengnya Ngayogjazz 2022. Komunitas Jazz Samarinda siap untuk menghibur honn-honn 
semua yang hadir di Cibuk Kidul nantinya. Mahakam Jazz River didapuk menjadi wakil dari     
Komunitas Jazz Samarinda. Grup yang satu ini nantinya akan menghadirkan penampilan yang 
unik karena membawakan lagu-lagu daerah dari Samarinda.

Mahakam Jazz River akan mengaransemen lagu daerah Samarinda dalam balutan musik jazz. 
Hal ini sebagai upaya untuk mengenalkan lagu asli dari Samarinda kepada publik. Selain itu, 
Mahakam Jazz River yang berformasikan Wijaya Pambudi, Dheo dan Ken, juga ingin mempererat 
silaturahmi antar komunitas jazz di Indonesia yang nantinya bertemu di Ngayogjazz. Woh, lagu 
daerah diarasemen nganggo musik jazz? Keprie unine yo honn? Wis yo dipirsani bareng-bareng 
ning Ngayogjazz.



Enchante
dari Jazz Ngisoringin Semarang

Sedulur jazz dari kota Semarang, Jazz Ngisoringin, kembali turut serta merayakan kemeriahan 
Ngayogjazz 2022. Komunitas yang lahir pada 13 Juli 2009 ini berupaya berkomunikasi lewat 
musik jazz tanpa memandang genre, status, dan level. Dalam perkembangannya, para penikmat 
jazz yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan musik jazz Kota Semarang turut berg-
abung dalam komunitas ini.  

Jazz Ngisoringin berperan sebagai wadah bagi para musisi jazz di Semarang, bertujuan untuk 
menyampaikan ekpresi, aspirasi dan komunikasi lewat musik. Selain itu, Jazz Ngisoringin men-
jadi tempat untuk belajar lebih dalam tentang musik jazz sehingga dapat memunculkan genera-
si musisi baru di Semarang. Kali ini, Jazz Ngisoringin mengirimkan Enchante sebagai salah satu 
proyek pop-jazz. Mereka akan menyuguhkan jazz groove dengan lagu - lagu pop masa kini. Grup 
ini beranggotakan Insyira Risma Medya, Shania Krishna, David Oktavian Arnando, Luthfan Ardi-
ansyah dan Aditya Permana Putra.

Lagu pop tapi dibalut dengan jazz groove? Koyo opo yo kuwi honn? Tinimbang bertanya-tanya to, 
langsung simak langsung penampilan mereka di Cibuk Kidul honn!



Five In One
Satu nama lagi yang dikirimkan oleh Komunitas Jazz Jogja adalah Five In One. Grup ini adalah 
proyek musik yang lahir dari komunitas dan dibentuk secara kolektif. Lima musisi dengan 
instrumen yang berbeda bertemu dan akhirnya terbentuklah Five In One sebagai wadah         
kreativitas mereka. Nama Five In One juga menggambarkan personilnya yang berjumlah lima 
orang. Mereka menjadi satu untuk menyuguhkan repertoar jazz modern pada khalayak ramai.

Kelima musisi yang menjadi bagian dari Five In One adalah Yosua Yuliana Bartolomius (drum), 
David Natanael Siahaan (saksofon), Joseph Vivian Narwastu (bass), I Gede Nayaka Farrell Adinata 
(gitar) dan Yosua Pangaribuan (keyboard). Mereka siap menjadi bagian dari kemeriahan        
Ngayogjazz di Cibuk Kidul. Ojo lali ngrungokke lan mirsani  penampilan mereka yo honn!



Treestone
Pada Ngayogjazz 2022 kali ini, Komunitas Jazz Jogja kembali mengirimkan jagoannya untuk 
menyemarakan pergelaran tahunan yang besok berlokasi di Cibuk Kidul. Salah satu nama yang 
diusung adalah Treestone. Nama grup ini memiliki filosofi sebagai pohon nada yang menaungi 
setiap karya yang dihasilkan. Harapannya, grup ini dapat berjalan dan terus tumbuh bersama 
dengan pengalaman yang mereka dapatkan. 

Treestone digawangi oleh Devin Nathania F (keyboard & sequencer), Benzrio Manurung (bass), 
Rivaldo Saputra (vokal) dan Sheva Aji (drum). Seperti apakah musik yang akan dibawakan oleh 
Treestone, dengan filosofi namanya yang demikian jero? Wis ayo disimak bareng-bareng honn 
penampilan grup yang satu ini di Ngayogjazz 2022!



Os Seis No Palco
Apa jadinya jika jazz bertemu dengan nuansa latin? Sedulur jazz dari Komunitas Jazz Jogja, Os 
Seis No Palco, akan menampilkan jazz dengan sentuhan latin kepada honn semua di Ngayogjazz 
2022. Os Seis No Palco artinya adalah enam di atas panggung, sama dengan jumlah personel 
grup ini.

Iqballa Femme Pininfarina Sihite (vokal & gitar), Agung Prasetyo (bass), Tri Agus Mantoro (drum), 
Andi Santoso (perkusi), Lanang Windar Ajilinuwih (saksofon tenor) dan Rafi Fadhil (seruling) 
adalah personel dari Os Seis No Palco yang akan tampil di Ngayogjazz. Karya-karya komposer 
dan musisi asal Brazil, mulai dari Antônio Carlos Jobim hingga Roberto Menescal, akan diberikan 
sentuhan dan aransemen khas Os Seis No Palco. 

Penasaran ora honn? Buat honn semua yang hadir di Cibuk Kidul, jika kalian ingin menikmati jazz 
bernuansa latin, jangan sampai kelewatan nonton penampilan grup satu ini yo! 



Nona Sepatu Kaca
Wakil dari Komunitas Jazz Jogja ini memiliki konsep yang unik dalam membawakan karya-   
karyanya. Sejak 2021, grup yang dulunya berformat trio ini menciptakan komposisi yang me- 
nuturkan kisah-kisah fantasi dan kehidupan nyata melalui karya mereka. Nona Sepatu Kaca 
berusaha menggambarkan petualangan Nirmala, gadis berusia 16 tahun yang sejak kecil 
menyukai kisah Cinderella. Ketika beranjak dewasa, Nirmala  ingin bertualang ke tempat-tempat 
yang belum pernah ia kunjungi.
 
Nona Sepatu Kaca saat ini memiliki tujuh personel - Az Zahra Syadza Salsabila (vokal),                
A. Darmawan (gitar akustik & vokal latar), Sabilis Silmi A.S. (bass), Herbin Siringo Ringo (klarinet), 
Anindya Pramesti (keyboard), Tan Defri Ramadhani (gitar elektrik & vokal latar) dan Bayu    
Ashariyanto. Tahun ini Nona Sepatu Kaca mengeluarkan album perdana  berjudul Winter’s Tale,  
berisi 8 lagu komposisi garapan mereka sendiri. Kira-kira seperti apa ya petualangan Nirmala 
yang akan dibawakan di Cibuk Kidul nanti? Yok disimak bareng-bareng penampilan e sesuk, honn!



Syifa N Friends
Syifa N Friends adalah grup yang diusung Komunitas Jazz Jogja untuk turut menyemarakkan 
Ngayogjazz 2022 di Cibuk Kidul. Tampil dalam format trio, grup ini digawangi oleh Syifa Ardianti 
Ishaputri (keyboard), Agung Prasetyo (bass) dan Tri Agus Mantoro (drum). Belum lama berselang, 
trio yang satu ini juga tampil di Syuhadajazz 2022.

Syifa Ardianti Ishaputri adalah pianis berbakat yang telah tampil di berbagai festival musik di 
Indonesia. Keterbatasan yang dia miliki tidak menyurutkan kreativitasnya dalam berkarya.     
Terbukti dengan lahirnya aransemen lagu-lagu dengan sentuhan ala Syifa. Bersama dengan 
musisi senior Agung Prasetyo dan Tri Agus Mantoro, Syifa N Friends siap memukau honn semua 
yang hadir di Cibuk Kidul. Ayo disimak penampilan e ning Ngayogjazz 2022 yo honn!



Jazz Anak Nusantara
Apa jadinya jika tiga grup yang menjadi bagian dari Komunitas Jazz Jogja menggarap satu 
proyek bersama? Jawabannya adalah Jazz Anak Nusantara! Grup ini terbentuk dari hasil        
rembugan singkat Jazz Mben Senen, Etawa Jazz dan Alldint. Ketiganya membuat konsep pe- 
nampilan kreatif bersama musisi cilik Azka Rindra, drummer yang meraih overall winner jazz               
instrument di World Championship of Performing Art. Proyek ini akan melibatkan talenta muda 
dan membawakan lagu anak-anak yang diaransemen ulang dengan sentuhan jazz modern.

Dengan personel Yohanes Azka Rindra (drum & vokal), Gavriel Sangkakala Suherman (keyboard 
& midi), Giosia Nafiri Suherman (bass), Refo Trixy (gitar) dan Andi Santoso (perkusi), Jazz Anak 
Nusantara siap memukau honn-honn semua di Cibuk Kidul nanti. Lagu anak dibalut dengan 
musik jazz? Bakal koyo opo yo honn? Tinimbang penasaran sesuk disawang wae langsung 
bareng-bareng yo honn!



Jogja Blues Forum
Sedulur blues yang satu ini memang tidak pernah absen untuk turut menggayengkan pergelaran 
Ngayogjazz dari tahun ke tahun. Para pecinta blues di Yogyakarta berkumpul dan mendirikan 
komunitas bernama Jogja Blues Forum (JBF) pada 19 Mei tahun 2009. JBF menjadi “rumah” 
untuk berdiskusi musik tanpa ada yang menggurui. Walaupun terdapat kata blues yang ter- 
cantum sebagai nama komunitas, tidak menutup diri untuk bersinggungan dengan musisi dari 
genre yang berbeda lho honn. Dinamika dari proses pertukaran ilmu, bercerita dan juga         
jamming session dalam komunitas ini menjadi wadah untuk melahirkan musisi blues yang       
potensial.

Pagebluk yang melanda Indonesia memang sempat menahan mereka untuk menjalankan        
program bulanan tetapi semangatnya tidak pernah padam. Teman-teman JBF yang solid terus 
mencari alternatif lain untuk tetap eksis di dunia musik dengan mengadakan kegiatan “latihan” 
di tiap hari jumat minggu pertama dan minggu ketiga, di Bjong Cafe. Salut honn! 

Pada kesempatan kali ini pun, komunitas ini akan menghadirkan penampilan ciamik dari grup 
yang telah diasah di Kawah Candradimuka milik JBF. Root Blues dan Modern Blues siap untuk 
membuai honn-honn semua dengan penampilan ciamiknya. Ojo ngasi keliwatan yo honn! 



Podjok Onthel Jogja
Ayo ning Ngayogjazz rame-rame numpak pit onthel honn! Inilah salah satu agenda Paguyuban 
Onthel Jogja atau Podjok. Mereka akan ikut nge-jamm bareng di Ngayogjazz 2022. Sedulur 
Podjok adalah komunitas yang beranggotakan para pengguna sepeda onthel di Yogyakarta. 

Komunitas yang diprakarsai oleh trio penggemar pit lawas ini, Ananta (seniman lukis), Towil 
(pelaku wisata) dan Bagus (ekspedisi ekspor), merasa resah dengan kondisi bumi yang makin 
panas dan polusi udara yang meningkat pesat di kota - kota besar. Bagi trio ini, pilihan ngepit 
atau menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, dirasa dapat menjadi salah satu solusi 
dan sekaligus mengembalikan citra Jogja sebagai kota sepeda. Anggota Podjok biasanya meng-
gunakan sepeda klasik buatan tahun 1900an hingga 1950an honn. Entah itu pit onthel, pit jowo, 
pit kebo ataupun pit lainnya, yang penting klasik.

Podjok memiliki agenda berskala nasional seperti Jogja Republik Onthel (2017 & 2019). Selain itu, 
ada agenda rutin bulanan yang disesuaikan dengan sikon lho honn. Untuk update kegiatan     
sedulur onthel yang satu ini bisa disimak melalui Facebook, grup WA, atau akun Jogja Republik 
Onthel di instagram. Penasaran ingin mencicipi naik sepeda onthel? Atau sekedar berfoto? Boleh 
honn, tinggal datang ke Cibuk Kidul tanggal 19 November. Ojo lali yo honn!



Afdruk Kilat - MES 56
Ono afdruk kilat ning Cibuk Kidul honn! Inilah ide kreatif yang diinisiasi oleh MES 56 untuk 
pergelaran Ngayogjazz 2022. MES 56 adalah kolektif seniman yang bekerja secara kooperatif 
bersama komunitas dan jejaringnya. Sedulur seni yang satu ini mengelola sebuah rumah yang 
digunakan sebagai studio kerja, kelas belajar, ruang bermain bahkan hunian. Dibentuk pada 
2002 dengan pendanaan mandiri, komunitas ini berfokus pada pengembangan fotografi dan 
seni kontemporer. Pada prosesnya, praktik dan kekaryaan mereka juga beririsan dengan           
beragam disiplin ilmu lainnya.  

Sedulur seni ini akan membuka stand afdruk kilat atau jasa cetak foto langsung jadi, yang 
nantinya dapat honn semua temukan di Cibuk Kidul. Inilah bentuk eksperimen kreatif MES 56 
untuk menyemarakkan Ngayogjazz. Ameh nyetak foto? Oleh honn! Langsung teko ning afrduk kilat 
MES 56 sik ono ning Cibuk Kidul yo honn!



Mentaok VW Team
Ono mentaok tapi dudu wit. Opo tumon honn? Mentaok yang satu ini adalah nama komunitas 
tempat berkumpulnya para pecinta mobil VW. Anggotanya tidak hanya para pemilik VW saja lho 
honn, tetapi juga mereka yang senang dolanan, berjualan, bahkan mengoleksi VW. Sedulur      
otomotif yang satu ini memang seneng srawung dan berkumpul bersama. Komunitas yang lahir 
pada 8 Maret 2015 di Bantul ini memang bertujuan untuk merekatkan silaturahmi dan           
paseduluran antar pecinta mobil VW.

Apa filosofi dibalik nama komunitas VW ini ya honn? Mentaok adalah nama pohon yang             
berkaitan erat dengan sejarah cikal bakal berdirinya Mataram. Bagi sedulur otomotif yang satu 
ini, mentaok dimaknai sebagai pengingat dan harapan, agar komunitas ini dapat guyub rukun, 
serta berguna bagi Bumi Nusantara seperti halnya Mataram. Maknane jero tenan yo honn! 
Nantinya di Cibuk Kidul, sedulur otomotif ini ikut srawung dan juga mempertontonkan ragam 
mobil VW milik anggota komunitas ini lho honn. Ameh foto-foto? Oleh honn. Ameh njajal?         
Pareng honn, tapi ojo lali izin sik nduwe lan ojo digowo mulih yo honn!



Komunitas Keris
Nyawang jazz-jazz karo sinau babagan keris? Iso honn! Besok di Cibuk Kidul dalam rangka    
Ngayogjazz 2022, Komunitas Kamajaya Kusuma akan turut serta dalam menggayengkan          
suasana honn. Komunitas ini akan memperkenalkan dan mengedukasi honn-honn semua        
tentang tosan aji. Opo kuwi honn? Tosan aji adalah senjata pusaka tradisional yang terbuat       
dari besi dan dianggap sebagai pusaka honn, salah satunya adalah keris.

Sedulur tosan aji ini nantinya akan hadir dan memberikan edukasi diantaranya soal keris honn. 
Komunitas yang sudah aktif semenjak 2015 ini memang berfokus pada pemberian edukasi pada 
publik, terutama terkait dengan tosan aji. Seperti apakah koleksi yang akan dibawakan dan 
diperkenalkan oleh Komunitas Kamajaya Kusuma? Opo bener nek keris kuwi iso mambur opo 
ngadek dhewe hon? Semua pertanyaan itu nantinya terjawab di Cibuk Kidul. Mangkane ojo lali 
budhal menyang Cibuk Kidul nggo nonton Ngayogjazz 2022 yo honn!



Komunitas Reptil
Sedulur jazz yang unik ini datang ke Cibuk Kidul untuk nggayengke Ngayogjazz, sembari         
menyampaikan edukasi buat kita semua lho honn! Edukasi tentang opo honn? Hewan reptil honn, 
terutama biawak dan ular. Pengetahuan masyarakat umum mengenai penangan kedua reptil ini 
dipandang masih sangat terbatas honn. Bener ora yo? Kalau diantara honn-honn sekalian ada 
yang ketemu ular atau biawak di rumah, kira-kira apa yang harus dilakukan ya honn? 

Sedulur Pojok Reptil Edukasi memiliki beragam kegiatan,  seperti penanganan ular, edukasi 
reptil (ular, biawak dan hewan melata lainnya), konservasi ekosistem, dan penyelamatan ular. 
Sedulur reptil ini berlokasi di Margodadi, Seyegan. Mereka berafiliasi dengan Yayasan Sioux Ular 
Indonesia, yang giat mengadakan pameran, pelatihan, dan edukasi soal reptil. Selain itu, Pojok 
Reptil Edukasi juga tergabung dalam Jogja Snake Rescue untuk panggilan penyelamatan ular. 
Penasaran ora honn pie carane menangani reptil, khusus e ular karo biawak sambil ngurongkke 
jazz-jazzan? Honn-honn semua boleh lho mampir ke stand Pojok Reptil Edukasi saat pergelaran 
Ngayogjazz 2022. Gass honn!



Komunitas Kopi Nusantara
Ngopi karo nonton jazz-jazzan ning Cibuk Kidul? Nikmat tenan! Tenang honn, Komunitas Kopi 
Nusantara (KKN) sudah siap menyeduh kopi lokal terbaik buat honn-honn semua. Lebih              
istimewa lagi, mereka juga akan berbagi pengetahuan seputar ragam dan kekhususan karaktek 
kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Digagas oleh Wisnu Wibowo, pemilik kedai Sari Kopi, 
sedulur kopi yang satu ini adalah komunitas yang menjadi wadah bagi pecinta dan penggiat kopi 
dari seluruh nusantara. Tak hanya itu, KKN juga memperkenalkan produk-produk hasil kopi 
olahan, mulai dari merek dagang hingga daerah asal tempat kopi dihasilkan. Pokoke pepak tenan 
infone soal kopi honn!

Belum lama ini, sedulur kopi KKN telah mengadakan hajatan akbar Jogja Coffee Week. Acara 
berskala nasional ini berusaha untuk menciptakan ekosistem di industri kopi, dengan jalan 
mempertemukan petani, pengusaha dan industri lain yang masih bersinggungan dengan kopi. 
Kedepannya, KKN berharap bahwa honn-honn semua yang suka ngopi dapat mengenal kopi lokal 
dengan lebih baik. Lebih jauh lagi, KKN juga berharap untuk meningkatkan konsumsi kopi lokal 
sehingga dapat menghidupi orang-orang yang bekerja di dalam ekosistem kopi. Sudah siapkah 
honn semua untuk nyruput kopi lokal sembari menikmati pertunjukkan ciamik di Cibuk Kidul? 
Monggo honn dinikmati bareng karo sedulur kopi sik satu ini!



Sketch on The Spot 

Jika honn-honn semua hadir di Cibuk Kidul, jangan heran melihat sedulur lukis yang satu ini 
sedang sibuk menggambar sketsa. Kumpulan perupa-perupa Jogja ini nantinya akan turut    
merayakan kegembiraan di Ngayogjazz 2022 dengan menggambar sketsa dan lokasinya akan 
tersebar di beberapa titik di Cibuk Kidul. Oleh disapa utawa ditumbas nek seneng karo karya 
garapane lho honn! 

oleh Perupa-Perupa Jogja



*Goro-goro dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan mengikuti kondisi terkini

PRANATACARA

Alit Jabangbayi • Gundhisos • Santi Zaidan • Diwa Hutomo • Lusy Laksita • Gepeng KK
Putri Manjo • Hendro PlereD • Bambang Gundul • Fira Sasmita • Simbah Unggry

PANGGUNG CETHUL PANGGUNG SEPAT

PANGGUNG SIDHAT PANGGUNG WELUT

PANGGUNG TAWES PANGGUNG WADER
Gana Siddhi (Jes Udu Purwokerto)
Rizky Dana Feat Blue Batik Replika
(Pekalongan Jazz Society)
Kencana Band (Komunitas Jazz Lampung)
Andi Bayou Feat. Vika Rahmia
Enchante (Jazz Ngisoringin Semarang)
Nona Sepatu Kaca (Komunitas Jazz Jogja)
MLDJAZZPROJECT
NonaRia X Dua Empat

D'Fours & Will Star (Trenggalek Jazz Community)
De Hope (Komunitas Jazz Jombang)
Huaton Dixie
Kemisan Jazz (Komunitas Jazz Malang)
Yohanes Gondo Trio
FjazzC-Team (Komunitas Jazz Surabaya)
MZ X JOYOSUDARMOS

Deo & Friend (Magelang Jazz Community)
Root Blues (Jogja Blues Forum) 
FRAGMEN PEMBUKAAN 
SAX PARTY
Sholawat Dukuh Cibuk Kidul
Gaga Gundul (Peemaï - France & Gayam 16 - Indonesia)
KuaEtnika Feat. Bonita
Barry Likumahuwa Jazz Connection

Treestone (Komunitas Jazz Jogja)
Mahakam Jazz River (Komunitas Jazz Samarinda)
ISI Yogyakarta Big Band
KopiJazz featuring Cendana Singers
(Komunitas Jazz Kediri)
Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO)
& Maarten Hogenhuis (Belanda)
SanDrums X Sri Hanuraga feat. Rodrigo Parejo
Monita Tahalea

Cokekan - Karawitan Mudha Laras
SEREMONIAL PEMBUKAAN
Acapella Mataraman
Arak-arakan Ngayogjazz
Tari - Karawitan Mudha Laras
Sraddha Jalan Mulia Art Project
Ari Wvlv

Five in One (Komunitas Jazz Jogja)
Syifa N Friends (Komunitas Jazz Jogja)
Jazz Anak Nusantara (Komunitas Jazz Jogja)
Alfado Jacob Trio (Solo Jazz Society)
Irsa Destiwi Quintet
Os Seis No Palco (Komunitas Jazz Jogja)
Modern Blues (Jogja Blues Forum)
Taksu





BALA DHUPAK NGAYOGJAZZ 2022 
Pangembating Gawe

Disengkuyung oleh para muda, pinisepuh lan warga Padukuhan Cibuk Kidul, Sleman

Jejaring Pangada-ada 
Djaduk Ferianto • Aji Wartono • Bambang Paningron • Hattakawa •
Ahmad Noor Arief • Hendy Setyawan • Novindra Dhiratara Kirana

Pangageng Griya 
Aji Wartono • Aji Asfani • Niken Septaria • Sam Saptono • Ignatius Kendal • Dwi Prasetyo •

Heppy Setyorini • Rizal Fajrian • Eti Mulia • Marcelinus Justian • Antonius Gilang |
Tim Hangabehi:  Budi Bujhel • Santoso Tri Harjono • Fuad Nurdiansyah • Susilo • Paijo • Rinto •

Cebong • Lilik • Awit • Gombloh • Mendik • Wahyudi • Ferdiyan • Irfan • Bayu

Pengatur Dedamelan 
Novindra Dhiratara Kirana • Andreas Praditya Eka Putra • Dionisius Aryo Baskoro • Aulia Anindita •

Bobby Seftyawan • Dendy Ferdian | Pranata Pagelaran: Muhammad Yudhistira Satria • Ifada Fauzia Amaliasari •
Aditya Murti • Agus Salim Gunawan • Baruna Pragi Weksono • Aghnia Fila Urfan • Hamiid Ilham • Ghina Aqilaningtyas •

Deasy Maria Triharyatie • Amin Sabiatko Putro • Febrinawan Prestianto • Dyah Ayu Pratiwi • Gani Ardianto •
Yoga Pramana Putra | Pranata Suara: Tebleh Prabowo  • Iwen Bagus Setiawan • Bobby • Lempeng • Fajar Murdiyanto •

Polox • Abdul • Momon • Ajik  | Juru Soting: Banik Pintarto • Shofyan • Leo • Rafdi • Erick • Rizki • Landung •
Aksa • Ardan | Juru Awang-awang: Valens Riyadi • Debyo Surya Setiyawan • Novan Chris • Pujo Dewobroto •
Irwan Suprianto • Bobby Febri Alza  • Hary Agus Kholik • AG Febri Dwi Prabowo • Ariefudin Cahyaningtyas •

M Farid Ardiansyah • Stefanus Bagaskara • Diana Esa Kristi • Eko Purwanto • Tri Wibowo |
Juru Repot: Heru Piyel Subagyo • Sunu • Iwan • Santoso Teguh Suroto •  Mujek • Tokim

Pangatur Pawartos lan Wara-wara 
Hattakawa • Novindra Dhiratara Kirana • Annisa Nasution • Ratna Mufida • Amelberga Astri P •
Whini Ika Visiarani • Rosalina Puspitarini • Salsabila R. Daniswara • Kandida Rani Nyaribunyi •

Anggara Yulianta • Samsul Arifin • Bernad Satriani  | Juru Tulis: Resa Setodewo  • Harriet Crisp • Laili Windyastika |
Pranata Gambar: Tim Dagadu • Anung Srihadi • Dimas Zaki Firdausi • Fauzan Adinugraha • Ari Siman |

Juru Foto: Mokstimofeevic Areif • Ary Gunawan • Zuma Ahmad Zuhal • Ardhi Suryawan • Fikri Alwan Alfarizi •
Henok Rasis Yoga • Andrean Rheza • Tino Pratsa • Ardian Reffa • Wildan Naufal • Iqbal Musatqim • Fany Setyowati

Pangatur Pamrayoga  
Hendy Setyawan Lurah Emban: Tri Nugroho (Inud) | Tim LO Ngayogjazz: Rian • Sugimo • Bentya • Ismi M •

Reka • Tiwi • Anin • Nares • Arsal • Mely • Indrabatak • Eka • Icha • Yanu • Ida • Maria • Indra Singo • Heppy •
Ilham • Alfian • Dian • Divka • Triwik • Esther • Tia • Lintang • Graceella |
Pranata Bujana: Koko Elje • Lita • David • Acing • UKMF CAMP FIP UNY

Pangatur Edipeni 
Bambang Paningron • Hattakawa • Ahmad Noor Arief • Bagus Gonk • Viga • Joni Koko •

Maulana • Fuad • Nurman • Nanang • Salwa • Pina • Reza • Munip • Bintang • Nasikin • Tyas



NGAYOGJAZZ BESERTA WARGA
DAN PERANGKAT PADUKUHAN CIBUK KIDUL

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA:
Sandiaga Salahuddin Uno
(Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI)
Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY)
Bapak Singgih Raharjo, SH, M.Ed.
(Kepala Dinas Pariwisata DIY)
Ibu Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo (Bupati Sleman)
Bapak Ishadi Zayid, SH.
(Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman)
Bapak Haris Sutarta, S.E., M.T
(Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman)
Ibu Dra. Shavitri Nurmala Dewi, MA
(Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sleman)
Bapak Drs. Yakti Yudanto (Panewu Seyegan)
Bapak Sunaryo (Lurah Margoluwih)
Bapak Butet Kartaredjasa
Bapak Handojo 
Bapak Goardan I.F Saragih
Bapak Henricus Herianto
Bapak Norbertus Nuranto
Bapak Noegroho Hari Hardono
(Komisaris Utama PT. Saraswanti Indoland Development Tbk.)
Bapak Roossusetyo
(Komisaris Independen PT. Saraswanti Indoland Development Tbk.)
Bapak Bogat Agus Riyono
(Direktur Utama PT. Saraswanti Indoland Development Tbk.)
Bapak J.K. Kristiyono
(Direktur Divisi Testing Inspection Certification PT. Saraswanti 
Indo Genetech)
Ibu Merlin P. Manulang
(GM The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center)
Bapak Antonius Widodo Mulyono, Direktur
(PT. Bank Central Asia Tbk)
Bapak Darmawan Prasodjo, Ph.D.,
(Direktur Utama PT. PLN (Persero))
Bapak  Kuntum Wahyudi GM Consumer Sales Jateng DIY
(PT. Telekomunikasi Seluler)
Bapak Eko Prasetyo GM NSA Jateng DIY
(PT. Telekomunikasi Seluler)
Herbintarto Manager Branch Yogyakarta
(PT. Telekomunikasi Seluler)
Bapak Deny Hendriyatmoko
(GM ibis budget Jakarta Cikini)
Bapak Haris Susanto
(Managing Director Ambarrukmo Group)
Ibu Wahyu Wikan Trispratiwi
(GM The 101 Yogyakarta Tugu)
Bapak Ivan Andries
(GM Gaia Cosmo Hotel)

Bapak Asmoro Handriyanto
(GM Grand Rohan)
Bapak Frieth Siahaan
(GM Innside by Melia Yogyakarta)
Ibu Diah Anggraeni
(GM Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris)
Bapak Nur irsyad F.S
(Sales Corporate Manager RedDoorz Indonesia)
Bapak Ikhtiar Wiwid Kurniawan (Astro Transport)
Ibu Yolande Melsert (Direktur Erasmus Huis)
Bapak Francois Dabin (Direktur IFi Yogyakarta)
Bapak Valentinus Yanuar Riyadi
Bapak Debyo Surya Setiyawan
Rm. G. Budi Subanar, SJ
Bapak Waribi
Bapak Bambang Kothir
Mas Subianto
Bapak Eko Prabowo
Bapak Iwen Bagus Setiawan
Bapak Arya Sukma Adi Kartika
Bapak Dimas Wuragil
Bapak Mikael Restu
Ibu Annisa Ulfa Arrayan
Hairus Salim
Mbak Endah Laras & Brayat Endah Laras
Mucichoir (Jazz Mben Senen)

PRANATACARA
Alit Jabangbayi
Bambang Gundul
Diwa Hutomo
Fira Sasmita 
Gepeng KK 
Gundhi Ssos
Hendro PlereD
Lusy Laksita
Punyik
Santi Zaidan 
Simbah Unggry

SPONSOR & PARTNER
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Pemerintah Daerah Istimewa           Yogyakarta
Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Kapanewon Seyegan
Kalurahan Margoluwih 



Padukuhan Klaci 3
Padukuhan Cibuk Lor 1
Padukuhan Cibuk Lor 2
Padukuhan Mandungan 1
Padukuhan Mandungan 2
Padukuhan Ngentak
Padukuhan Ngrenak Lor
Padukuhan Ngrenak Kidul
Padukuhan Karanglo
Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Daerah DIY
Kepolisian Resort Sleman
Kepolisian Sektor Seyegan
Satgas Covid-19 Sleman
Satgas Covid-19 Seyegan
Laskar Sedekah Seyegan
PMI DIY 
BPBD DIY 
Pusdalops BPBD DIY
BPBD Kabupaten Sleman
Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman
PT. Djarum 
PT. Bank Central Asia Tbk
PT. PLN (Persero)
PT. Telekomunikasi Seluler
PT Jembatan Citra Nusantara
PT Citraweb Solusi Teknologi
PT. Saraswanti Indoland Development 
Tbk
PT. Saraswanti Indo Genetech
The Alana Yogyakarta Hotel &         
Convention Center
Erasmus Huis
INSTITUT FRANÇAIS D’INDONÉSIE – IFI
Fundacion SGAE
AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes)
Jogja Festival
Forum Jazz Indonesia (FJI)
Komunitas Jazz Jogja
Jazz Mben Senen
Ettawa Jazz Club
Alldint
froghouse
Kelana
Sansekerta
Greeeng Inspiration
MVWT (Mentaok VW Team)
Ruang MES56
KOMOJOYO (Komunitas Keris)
PODJOK (Paguyuban Onthel              
Djogjakarta)
Pojok Reptil Edukasi
Komunitas Kopi Nusantara
Hoshizora Foundation
Tembi Rumah Budaya
Ambarrukmo Group
Grand Rohan

GAIA Cosmo
THE 1O1 Yogyakarta Tugu
INNSiDE by Meliá Yogyakarta
Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris
RedDoorz Indonesia
Astro Transport
DAXU Air Mineral
GudegNet
TVRI
Jogja TV
RBTV
Kedaulatan Rakyat
Koran Merapi
Harian Jogja
I-Radio Jogja
GCD FM Radio
Sonora
Smart FM
VoKS Radio Jogja
Radio Q Jogja
Geronimo FM
Retjo Buntung FM
Jiz FM
Koran Bernas
IDN Times Jogja
Suara Jogja 
piknik dong
PamitYang2an
PAIJO
All You Can Art
Minggu Produktif
Koloni Gigs
Jaring Acara
Acara Seni
Scream Production
ILine Audio System
GAD Production
Thunder Productions
Flazh Production
MK Production
Pixel Indonesia
Zianka Media
PRG Pujek Rigging
WK Grup
HND Production
Sri Mulih Rental Equipment

PENAMPIL
NonaRia x Dua Empat 
SanDrums x Sri Hanuraga feat. Rodrigo 
Parejo
Gaga Gundul (Peemaï - France & Gayam 
16 - Indonesia)
Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) & 
Maarten Hogenhuis (Belanda)
Irsa Destiwi Quintet
Yohanes Gondo Trio
Monita Tahalea

SAX PARTY
MLDJAZZPROJECT
Barry Likumahuwa Jazz Connection
KuaEtnika Feat. Bonita
ISI Yogyakarta Big Band
Taksu
Acapella Mataraman
Andi Bayou Feat. Vika Rahmia
Sraddha Jalan Mulia Art Project
MZ X JOYOSUDARMOS
Ari Wvlv
Huaton Dixie
Kencana Band dari Komunitas Jazz 
Lampung 
Rizky Dana Feat Blue Batik Replika dari 
Pekalongan Jazz Society
Gana Siddhi dari Jes Udu Purwokerto
Deo & Friends dari Magelang Jazz 
Community
Alfado Jacob Trio dari Solo Jazz        
Society
D'Fours & Will Star dari Trenggalek Jazz 
Community
KopiJazz featuring Cendana Singers 
dari Komunitas Jazz Kediri
Kemisan Jazz dari Komunitas Jazz 
Malang
De Hope dari Komunitas Jazz Jombang
FjazzC-Team dari Komunitas Jazz   
Surabaya
Mahakam Jazz River dari Komunitas 
Jazz Samarinda
Enchante dari Jazz Ngisoringin        
Semarang
Five in One dari Komunitas Jazz Jogja
Treestone dari Komunitas Jazz Jogja
Os Seis No Palco dari Komunitas Jazz 
Jogja
Nona Sepatu Kaca dari Komunitas Jazz 
Jogja
Syifa N Friends dari Komunitas Jazz 
Jogja
Jazz Anak Nusantara dari Komunitas
Root Blues Jogja dari Blues Forum
Modern Blues Jogja  dari Blues Forum
Sholawat Dusun Cibuk Kidul
Jazz Jogja
Jogja Blues Forum
Karawitan Mudha Laras
Yuliono dan Manusia Patung
Dibyo Primus
Asrama Putra Bali Saraswati
Yogyakarta
Simbah Gedrug Cs., Klangkapan      
Margoluwih



Surak Hoseee
@capeklari
masih dengerin ngayogjazz dari youtube enak 
banget ngga abis abis kupingku senang

@ristantoujik
kurang sultan pie sepatu compas tak nggo 
moshingan ndelok festivalist neng ngayogjazz 
wingi.

@fajarseto
I love you honn.. Ndisek pacaran nonton 
@ngayogjazz
 saiki anakku wes 3 je..

@Aan_FNH
Semoga lancar ya honn, wes kangen rong taun 
ra Ngayogjazz luring

@ipanksynth
Koncoku sok sok njaluk ngapuro njaluk prei 
alesane meh ngancani bojone ujian. Jebulake 
dee keceplosan meh nonton panjenengan. 
Mbuh sik bener sik endi mugi acarane sukses, 
mas mbak pak buk padhe budhe

@endahlaras_
Wahhhh…. Ini @ngayogjazz versi pandemi😢 
yang nonton aja super terbatas dengan prokes 
super duper ketat. Terima kasih yak sudah 
kasih penghiburan via SUTRIMING buat seluruh 
penikmat Ngayogjazz❤️

@nizarakbarm
Kebersamaan, setelah pandemi pada misah- 
misah sendiri di rumah sekarang waktunya 
menikmati kebersamaan.

@lingkaranbiru
cameo om @yulionooo di ngayogjazz sekelas 
@therealstanlee di marvel 👏

@sigitagungwibawa
Melu nguri2x kabudayaan sik isih dilestarikan 
neng kampung2x jogya hon...aku jd kelingan 
masa kecilku neng sebuah kampung jigya 
hiburan e akeh ono jathilan,kobra siswo,-
wayang kulit,wayang orang,ketoprak, 
badui...yen ono tanggapan kesenian kui pasti 
akeh wong jualan akhire kehidupan ekonomi 
masyarakat jd regeng...itu mungkin dulu alm 
ms Djaduk buat Ngayogjazz nganakke event iki 
neng kampung2x pedalaman jogya# jd eling 
masa kecil dolanan benthik neng latar ngarep 
omah hon...

@menikmenik_mk
Mbok bikinnya jangan pas musim udan gitu 
lhoo...😢, marakne pileg
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	6.8 Gaga Gundul (Peemaï - France and Gayam 16 - Indonesia)
	6.9 ISI Yogyakarta Big Band
	6.10 SanDrums x Sri Hanuraga feat. Rodrigo Parejo
	6.11 Sraddha Jalan Mulia Art Project
	6.12 Yohanes Gondo Trio
	6.13 MLDJAZZPROJECT
	6.14 Taksu
	6.15 Acapella Mataraman
	6.16 Andi Bayou Feat. Vika Rahmia
	6.17 Huaton Dixie
	6.18 Ari Wvlv
	6.19 MZ X JOYOSUDARMOS
	6.20 Kencana Band dari Komunitas Jazz Lampung
	6.21 Rizky Dana Feat Blue Batik Replika dari Pekalongan Jazz Society
	6.22 Gana Siddhi dari Jes Udu Purwokerto
	6.23 Deo & Friends dari Magelang Jazz Community
	6.24 Alfado Jacob Trio dari Solo Jazz Society
	6.25 DFours & Will Star dari Trenggalek Jazz Community
	6.26 KopiJazz featuring Cendana Singers dari Komunitas Jazz Kediri
	6.27 Kemisan Jazz dari Komunitas Jazz Malang
	6.28 De Hope dari Komunitas Jazz Jombang
	6.29 FjazzC-Team dari Komunitas Jazz Surabaya
	6.31 Mahakam Jazz River dari Komunitas Jazz Samarinda
	6.32 Enchante dari Jazz Ngisoringin Semarang
	6.33 Five in One
	6.34 Treestone
	6.35 Os Seis No Palco
	6.36 Nona Sepatu Kaca
	6.37 Syifa N Friends
	6.38 Jazz Anak Nusantara
	6.39 Jogja Blues Forum - Root Blues & Modern Blues
	6.40 Podjok Onthel Jogja
	6.41 Afdruk Kilat - Mess 56
	6.42 Mentaok VW Team
	6.43 Komunitas Keris
	6.44 Komunitas Reptil
	6.45 Kopi Nusantara
	6.46 Sketch on the spot (Perupa-perupa Jogja)
	7. Goro-goro dan pranatacara
	8. Pakeliran
	9. Bala Dhupak - Pangembating Gawe
	10. Matur Nuwun
	11 Surak Hoseee
	12. Logo-logo
	13. cover belakang

