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Untuk memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli, 
selama bulan Juli 2011 Perpustakaan C2O mengadakan festival 
Eat, Play, Laugh.  Di sini, berbagai kegiatan-kegiatan anak dan 
craft yang menarik diselenggarakan di tiap akhir pekan selama 
bulan Juli, dengan highlight tanggal 23-24 Juli.  Melalui Eat, Play, 
Laugh, kami berharap dapat sedikitnya membangun minat pada 
perpustakaan dan pembelajaran sebagai sesuatu yang seru, 
kreatif, dan ekspresif, terutama di kalangan anak-anak. Citra 
perpustakaan dan buku sebagai sesuatu yang kaku, 
membosankan dan tidak bersahabat kerap membuat anak-anak 
maupun orang dewasa tidak betah. 

Membaca dan pembelajaran, kami yakin, bisa dilakukan melalui 
kegiatan-kegiatan yang mendorong kita untuk berinteraksi 

dengan sesama. Kami percaya bahwa pemasyarakatan 
buku, kebiasaan membaca, dan aktivitas literasi lainnya 
perlu dimulai sejak dini.  Perpustakaan selain berfungsi 
sebagai database informasi, adalah tempat masyarakat 
dan kebudayaan sekitarnya berinteraksi dan 
bersosialisasi dalam proses pembelajaran yang 
berkelanjutan.  Selain itu, melalui program ini kami juga 

ingin membangun kepekaan dan semangat berbagi 
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar 

dengan melakukan penggalangan dan 
bakti sosial untuk satu panti 

asuhan di Surabaya, 
Yayasan Karya Kasih

Eat, Play, Laugh 
berkeinginan untuk 

menjadi acara anak 
dan craft tahunan 

yang melibatkan dan mendukung berbagai 
partisipan dan komunitas, khususnya di 
Surabaya. Bentuk acara Eat, Play, Laugh 2011 
adalah teater boneka, cookie decorating, 
storytelling, workshop membuat mainan 
(remake & reuse toys) dan pemutaran film. 
Datang dan mari bergabung—eat, play, laugh 
at C2O Library.

Eat 
Play
Laugh



Semua acara dilakukan selama akhir pekan di bulan Juli

Sabtu, 2 Juli 2011
18.00 – 20.00 Pemutaran film : Steamboat Willie
Minggu, 3 Juli 2011
18.00 – 20.00 Pemutaran film : A Series of Unfortunate Events

Sabtu, 9 Juli 2011
18.00 – 20.00 Pemutaran film : Totoro
Minggu, 10 Juli 2011
18.00 – 20.00 Pemutaran film : Spirited Away

Sabtu, 16 Juli 2011
16.00 – 18.00 Pembukaan pameran : “Tranceformer” (Jasmine)
18.00 – 21.00 Pemutaran film : Toy Story 3
Minggu, 17 Juli 2011
16.00 – 18.00  Workshop membuat mainan dari barang bekas 
                                                                        (Heroes Ct + Ayos)
18.00 – 21.00 Pemutaran film : Unyil

Sabtu, 23 Juli 2011                                   (Hari Anak Nasional)
16.00 – 18.00 Hypnotic storytelling (Kak Nitnit, Media Sugesti)
18.00 – 21.00 Pemutaran film : Babies
Minggu, 24 Juli 2011
14.00 – 16.00 Cookie Decorating Workshop*
16.00 – 18.00 Pentas Boneka (Teater Maja)
18.00 – 21.00 Pemutaran film : I am Sam

Sabtu, 30 Juli 2011
11.00 – 13.00 Bakti Sosial ke Panti Asuhan Yayasan Karya Kasih
18.00 – 21.00 Pemutaran film : Peter and the Wolf

Minggu, 31 Juli 2011
15.00 – 17.00 Workshop komposisi musik (Slamet A. Sjukur)
17.00 – 19.00 Pemutaran film : The Chorus / Les Choristes



Jasmine Raiamalika
Seruni Jasmine Raiamalika namanya, lahir 
di Surabaya, 7 Januari 2005, tak lama 
setelah tsunami melanda Aceh. Hobinya 
menggambar. Beberapa orang melihatnya 
seperti trance ketika menggambar. Saat ini 
baru saja menyelesaikan tugasnya bermain 
di TK Sepuluh Nopember, TK ketiga yang 
dimasuki dalam 3 tahun. Setelah TK Anak 
Ceria Unair dan TK Perwari, tempat 
bundanya dulu sekolah TK. Hobi lainnya 
adalah bermain drum band bersama 
teman-teman TK-nya itu. Tema-tema yang 
sering dia jadikan objek gambar seringkali 
banyak berasal dari apa yang dia 

tonton, film 
dan TV. 

Bebera
pa yang lain 

adalah respon spontan terha-
dap peristiwa dimana dia terlibat, baik 
dengan kedua orang tuanya, teman bahkan 
tokoh-tokoh fiktif. Kecenderungannya 
adalah menggambar figur  humanoid 
dengan dialog-dialog pendek. Hobi lainnya 
yang lebih umum adalah bermain game. 
Begitu dia duduk di kursi kebesarannya itu 
(karena memang lebih besar dari 
tubuhnya), dunia adalah dia sendiri di 
dalamnya. 



ak Nitnit, yang memiliki nama 
lengkap Kartikanita Widyasari Kadalah seorang Story Teller yang 

luar biasa. Ia adalah juara 2 kompetisi 
"Read A Story" Nasional tahun 2009, yang 
telah menyisihkan lebih dari 900 orang 
peserta dari seluruh Indonesia. Berbekal 
pengalamannya di dunia anak selama 
lebih dari 10 tahun, serta pengalaman 
sebagai guru & kepala sekolah pada Play 
Group & TK ternama di Surabaya. 
Didukung juga oleh latar belakang 
pendidikannya sebagai Sarjana Psikologi 
dan Certifed Hypnotherapist. Kak Nitnit 
menyusun sebuah metode DAHSYAT 
yang efektif untuk berkomunikasi dengan 
anak. Ia menyebutnya "HYPNOTIC 
STORY TELLING". 

Metode ini terbukti efektif untuk orang 
dewasa ketika berkomunikasi dengan 
anak. Termasuk untuk public speaking, 
seperti telah diterapkan Kak Nitnit 
dihadapan 3000 anak di Bojonegoro, 
Surabaya, dan kota-kota lainnya. Metode 
ini telah dibukukan dan dijual secara on-
line. Sekarang Kak Nitnit juga menjabat 
sebagai Direktur Media Sugesti, 
Hypnotherapy & Motivation Store.

Singkatan dari Imaji Airlangga, teater MAJA 
adalah satu unit kegiatan mahasiswa FIB 
(Fakultas Ilmu Budaya) yang berkutat di 
kelompok teater boneka.  Awalnya konsep mereka 
adalah sebagai media belajar bahasa Inggris lewat 
boneka, lalu berkembang menjadi media promosi 
kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.



Ayos Purwoaji
Mahasiswa despro ITS, 
penyuka travelling, dan 

editor-in-chief travel 
experience blog 
Hifatlobrain 2.0.  

Heroes CT
Komunitas 

penngemaar dan 
pembuat toys, terdiri 

dari mahasiswa desain 
produk dan DKV dari 

universitas2 di 
Surabaya





Share 
Your Joy
Donate 

Your Toy

Pada tanggal 30 Juli, seluruh hasil sumbangan yang 
dikumpulkan dalam Toys for Tots akan 
disumbangkan kepada anak-anak panti asuhan 
Yayasan Karya Kasih dalam acara bakti sosial.  
Yayasan Karya Kasih melakukan pelayanan 
konseling, penyembuhan dan panti asuhan mencari 
kaum miskin yang membutuhkan pertolongan, 
membina dan merawatnya dengan penuh cinta 
kasih.  Lebih dari dua ribuan orang telah dipulihkan 
dari berbagai penyakit. Pendekatan konseling dan 
fisioterapi yang dikembangkan Yayasan Karya Kasih 
efektif menjangkau rakyat kecil.

Untuk rakyat miskin kota yang terdapat di kota 
Surabaya, Yayasan Karya Kasih secara rutin 
membina 300 Kepala Keluarga pemulung korban 
penggusuran yang dilakukan pemkot Surabaya. 
Panti asuhan yang terletak di Jalan Gembong IV/26 
ini merawat 15 anak berusia 8 bulan hingga 12 tahun 
dari berbagai agama.

Untuk memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli ini, Perpustakaan C2O 
mengadakan program “Toys for Tots” sebagai bagian dari festival anak dan craft Eat, Play, 
Laugh selama bulan Juli 2011. Melalui program ini, kami mengajak kerabat dan sahabat 
C2O untuk turut berbagi mainan dan buku anak yang layak pakai.

Sumbangan dapat diserahkan langsung ke Perpustakaan C2O, Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 
60264 hingga tanggal 28 Juli 2011.  Pada tanggal 30, seluruh hasil sumbangan akan 
disumbangkan kepada anak-anak panti asuhan Yayasan Karya Kasih dalam acara bakti 
sosial kami.



Slamet Abdul Sjukur (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 30 
Juni 1935) disebut sebagai salah seorang pionir musik 
kontemporer Indonesia. Karya-karyanya telah banyak 
dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara 
Eropa. Ialah yang mempunyai ide yang disebut 
minimaks, yaitu menciptakan musik dengan 
menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Ia 
adalah satu satu musisi Indonesia yang di tahun 1970an 
mengenyam pendidikan lebih dari 14 tahun di Eropa, di 
Perancis dengan Olivier Messiaen dan Henri Dutilleux.

Beberapa penghargaan yang telah diterima adalah: 
Bronze Medal dari Festival de Jeux d’Automne in 
Perancis (1974), Piringan Emas dari Académie 
Charles Cros di Perancis(1975, untuk karyanya 
berjudul Angklung) dan Medali Zoltán 
Kodály dari Hungaria (1983). Majalah Gatra 
juga memberinya anugerah sebagai 
pioner musik alternatif (1996) dan ia 
juga diangkat sebagai anggota 
Akademi Jakarta seumur hidup 
(2002). Pada tahun 2005, Slamet 
Abdul Sjukur dianugerahi 
penghargaan dari Gubernur Jawa 
Timur karena dedikasinya pada 
musik.

Beberapa nama yang menonjol 
yang sempat mengenyam ilmu 
darinya adalah Tony Prabowo, 
Gilang Ramadhan, Franki 
Raden, dan Soe Tjen 
Marching.



Sabtu, 2 Juli 2011, 18.00 – 20.00
1928 | USA | 8 m | BW | Inggris
Film animasi pendek, kartun 
Mickey Mouse pertama yang dirilis.

Minggu, 3 Juli 2011, 18.00 – 20.00
2004 | USA | 107 m | Warna | Inggris
Adaptasi dari buku The Bad 
Beginning, The Reptile Room,  and 
The Wide Window, tiga buku 
pertama dalam seri A Series of 
Unfortunate Events karya Lemony 
Snicket. 

Minggu, 10 Juli 2011, 18.00 – 20.00
2001 | Jepang | 125 m | Warna | 
Jepang, teks Inggris
Saat Chihiro Ogino, anak perempuan 
berusia 10 tahun, berpindah rumah ke 
daerah baru, dia terperangkap dalam 
dunia lain yang berisi roh dan 
monster.

Sabtu, 16 Juli 2011, 18.00 – 21.00
2010 | USA | 107 m | Warna | Inggris
Para mainan Woody, Buzz Lightyear, 
dan kawan-kawan meresahkan masa 
depan mereka ketika pemilik mereka, 
Andy, bersiap memasuki universitas. 

Sabtu, 9 Juli 2011, 18.00-21.00
1988 | Jepang | 86 m | Warna | 
Jepang, teks Inggris
Menceritakan dua putri seorang 
profesor dan interaksi mereka 
dengan roh-roh hutan Jepang saat 
pasca-perang.  



Minggu, 17 Juli 2011, 18.00 – 21.00
1980s | Indonesia | Warna | Indonesia
Film seri teater boneka yang pertama kali 
ditayangkan tahun 1980an di TVRI

Sabtu, 23 Juli 2011, 18.00 – 21.00
2010 | Prancis | Warna | Prancis, teks 
Inggris
Dokumenter mengenai empat bayi dari 
Namibia, Mongolia, Jepang, dan 
Amerika, menceritakan sejak pertama 
dilahirkan hingga balita.

Minggu, 24 Juli 2011, 18.00 – 21.00
2001 | USA | 120 m | Warna | Inggris, teks 
Inggris
Seorang ayah dengan developmental 
disabilities berusaha mempertahankan 
anaknya yang berusia 7 tahun

Sabtu, 30 Juli 2011, 18.00 – 21.00 
2006 | Polandia, Inggris, Norwegia | 33 
m | Warna | Tanpa dialog
Komposisi yang dibuat oleh Sergei 
Prokofiev di tahun 1936, menceritakan 
Peter yang tinggal bersama kakeknya 
di hutan dan bertemu dengan serigala.

Minggu, 31 Juli 2011, 17.00 – 19.00   
bersama Slamet Abdul Sjukur
2004 | France | 96 m | Warna | Prancis, 
teks Inggris
Satu sekolah khusus anak-anak nakal 
kedatangan seorang guru musik yang 
kemudian membentuk kelompok koor 
musik, memberi warna dan talenta 
baru



Media Partner

Perpustakaan C2O
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264 
(Jalan kecil seberang konjen 
Amerika) 
Tel 031-77 5252 16
HP 0815 1520 8027 / 0858 5472 5932
Jam Perpustakaan
Senin, Rabu-Jumat 10.00-19.00 
Sabtu-Minggu 11.00-21.00
Selasa tutup
Transportasi
Tersedia parkir untuk sepeda motor 
dan mobil.
Transportasi umum: Bemo lyn G, JK, 
M, Q, V, berhenti di Jl. Dr. Soetomo 
(depan Konjen Amerika) atau Jl. Raya 
Darmo.

Perpustakaan C2O 
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264 
Indonesia . Ph: (031) 77525216
Email: info@c2o-library.net . 
Web: http://c2o-library.net

Didirikan di pertengahan 2008, C2O adalah ruang publik yang menyediakan berbagai referensi buku (fiksi & non-fiksi) dan audio-
visual. Saat ini koleksi kami mencakup buku-buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan tema utama sastra, sejarah, ilmu sosial, 
seni, disain, dan film, beragam komik dan novel grafis, dan lebih dari 900 film penting / langka dalam sejarah sinema beserta 
literaturnya.

Untuk memperkenalkan dan mendalami koleksi kami, C2O aktif menggalang acara dan kegiatan berkala (seperti peluncuran buku, 
diskusi, pemutaran film, workshop, dll.) dengan tema tertentu tiap bulannya, tak jarang berkolaborasi dengan beragam komunitas dan 
organisasi lainnya. 
C2O juga menerima kerjasama titip jual untuk buku, majalah, komik, VCD/DVD dan stationery, pemesanan buku impor / langka 
ataupun fotokopi koleksi kami, pemutaran film dan sewa tempat untuk event khusus.
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by July 24, 2011

Email: c2o.library@yahoo.com
Phone: 031-77525216
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