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Penghuni Asrama UM
Pamer Busana ala rllaneanegara

MALANG KOTA - Euent
As rama  Fes t i va l  Ca rn i va l
(AFC) menjadi ajang kreatif
bagi mahasiswa yang tinggal
di asrama Universitas Negeri
Malang (UM) kemarin (gi4).
Misahry4 i'nereka menampilkan
busanaberbahan kardus, plasti\
sedotan, koran, dan kain seprai.
Tidak hanya ittl 19 peserta juga

membawakan busana khas dari
19 negara. Di antarany4 Amerika
Serikat, Spanyof Filipina, dan
beberapa negara lainnya-

Ketua Panitia AFC Tatagraha
Rahmanda menyatakan, AFC
ini merupakan rangkaian dari
kegiatan Pekan Kreativitas
Asrama (PKA) 2olz.  Sela in
fashion show, ada kegiatan lain.

Antara lain, ou tbo und b ersama,
cerdas cermat perwakilan asra_
ma, s€rta ada kegiatan drama.

Selanjutnya, mahasiswa se_
mester dua itu menambahkan.
PKA menjadi  euent  rut in
tahunan yang diikuti warga
asrana. "Kegiatan ini semacam
festival akbar bagi mahasiswa
yang tinggal di asrarna,,, jelas

Tata, sapaan akrabnya.
Mahasiswa teknik itu mene-

rangkan, tujuan dari kegiatan
ini untuk meningkatkan kreati-
vitas rhahasiswa yang tinggal
di asrama. Melalui kegiatan itu,
pihaknya ingin menunjukkan
bahwa laeativitas mahasiswa di
asrama UM juga tidak kalah he-
bat Sementara itu, untuk model

fashion show yang bertemakan
negara-negara asing tersebut,
ingin menunjukkan wawasan
terbuka dan mendunia. "Meski-
pun tinggal di asrama, tidak
menghalangi untuk berkreasi
dan mengikuti perkembangan
dunia. Baik dari aspekintelektual
maupun dalam bidang modeli'
tadasnva. (kis/c3llid)


