
Perayaan HUT Koor Anak Kids In Beat ke-17
Last Updated Saturday, 03 January 2015 22:46

Setelah selesai bertugas dalam misa natal keluarga tanggal 25 Desember 2014 lalu, koor anak
paroki BHK Kids in Beat beserta kakak pembina dan para orang tua anggotanya bergegas
menuju ke auditorium lantai 6 sekolah Tarsisius. Selidik punya selidik ternyata hari itu
merupakan hari yang spesial, karena bertepatan dengan ulang tahun koor Kids in Beat yang ke
17 tahun. Wah tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ya!

  

      

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Kids in Beat selama setengah tahun 2014
dalam memperingati usia koor tersebut yang sudah beranjak "dewasa", diantaranya mereka
pernah mengadakan berbagai lomba dan menjual makanan kecil. Kegiatan tersebut juga
dimaksudkan untuk mengajak para anggota baru untuk bergabung dalam koor.
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Acara ramah tamah siang itu berlangsung meriah, dengan MC Albert dan Nini, serta pidato
singkat dan kesan serta pesan dari ketua koor Kids in Beat, Kak Bangbang Subagja dan Nella.
Selain itu ada Romo Sigit yang juga turut mengucapkan selamat atas ulang tahun Kids in Beat
yang ke 17, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah koor anak dan harapannya agar
koor ini semakin maju dan aktif berkarya.

  

  

Beberapa anggota memberikan kejutan kepada Kak Bangbang berupa 17 buah kaktus kecil
sebagai simbol dari usia koor anak Kids in Beat yang sudah berusia sama. Acara dilanjutkan
dengan potong kue dan pembukaan kotak Time Capsule dimana pada tahun 2009 yang lalu,
seluruh anggota menulis harapannya di secarik kertas dan dibacakan kembali pada hari itu.
Kemudian para anggota dan orang tua serta saudara dan kerabat dari Kids In Beat menyantap
makan siang yang telah disediakan.

  

  

Selamat ulang tahun Kids in Beat! Semoga bisa terus berkarya hingga ke tahun-tahun
berikutnya!
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