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Potret Jerman dari Dunia Dongeng

cERITA FIKTIF: Agenda parneran Jerman digelar selama tiga hari menampilkan
ragam dongeng dari negara tersebut. 

-

MALANG - Ragam dongeng
dari Negara Jerman ditampilkan
oleh mahasiswa Sastra Jerman
Universitas Negeri Malang
UM dalam agenla Deutsche
Tage 16. Agenda tahunan ini
digelar selama tiga hari dan
berakhir hari ini.

Wakil ketua Panitia Nadva
m e n g a t a k a n ,  k e g i  a t i n
tahunan ini memang selalu
mengangkat tema berbeda.
Agar kebud ayaan dinamis
yang 'ada  d i  Je rman  b i sa
dirasakan oleh pengunjung.

'qTema kal i '  in l  adalah
dc4rgeng, kami ingin kembali
meng_angkat  dongeng yang
ldentrk dengan cerita fiktifdan
masa lalu," ungkapnya.

Untuk mendukung, tema
dongeng tersebut. peman'dan gan
di{esgin seolah negeri dongeng.
Ada buku yang tirtata de-ngin

rapi dan ter#tir, post€r yang
tertempel di dinaing tenda;
semuanya bertajuk tentang l'qongeng.

"Bukan sekadar d i ta ta
untuk'hiasan tapi iusa unfuk
dip,elajari," imbuh Nidya.

.Salah satu ki sah yang diangkat
adalah Rapunzel, gadis caitit
berambut panjang. Dongeng
legendaris ini juga ditampilkan

91h- versi rnodifikasi yang
lebih modern- i

"M isa lny .e f  v i sua l i sas i
Rapunzel yang dahulunya
hanya kartun tentang kerajaaq
kiiri ada juga yang difoodifikasi
ce r i t anya :  d i kemas  l eb ih
.modem," jelas Nadya.

. Hari ini, acara akan ditutup
dengan lomba public speaking
c lan  s to ry  t e l l i ng .  Lomba
diikuti oleh 3l SM-A Se-Jawa
Bali. (sinloci)


