DESKRIPSI KEGIATAN ELS
BIDANG DESAIN & TEKNOLOGI
1. ELS Concept Art
Concept Art adalah sebuah bentuk ilustrasi yang digunakan dalam film, game atau animasi untuk
menyampaikan konsep dari unsur film, game atau animasi yang bersangkutan.
Deskripsi

Hasil
Persyaratan

: siswa akan dilatih dan diajarkan bagaimana awal pembuatan konsep yang akan
digunakan untuk film, game dan kepentingan visual lainnya. Siswa akan memulai
dengan menggambar manual, yang nantinya akan dikembangkan tidak hanya
menjadi character desain namun juga iconic creature, prop and vehicle, serta
environment design, gesture, serta silhouette.
: konsep yang siap digunakan untuk sebuah film, animasi, ataupun game.
: siswa memiliki sketch book, alat menggambar manual (pensil/drawing pen) dan
memiliki laptop dengan aplikasi photoshop (minimal Dual Core, 2 GB, Hard disc 80
GB)

2. ELS Cinematografi
Deskripsi
: mempelajari konsep pembuatan film dari awal secara profesional sehingga siswa
dapat membuat video atau film dengan hasil yang berkualitas.
Hasil
: script, story board, etika film dan proses finishing pembuatan film
Persyaratan
: siswa memiliki laptop (minimal Dual Core, 2 GB, Hard disc 80 GB) dan kamera
DSLR
3. ELS Movie Directing and Acting
Deskripsi
: mempelajari bagaimana cara mengkonsep narasi dan menulis script sederhana serta
ketrampilan dasar untuk movie directing and acting.
Hasil
: basic acting, basic directing, writing narrative, short film production
4. ELS Photography
Deskripsi
: mempelajari teknik fotografi mulai dari cara memegang kamera hingga
pengambilan angle foto, serta editing
Hasil
: hasil karya fotografi dan dapat dipraktekkan langsung untuk keperluan advertising
Persyaratan
: siswa memiliki kamera digital SLR (min 8 MP) & laptop (minimal Dual Core, 2
GB, Hard disc 80 GB)
5. ELS Youtuber
Deskripsi
Hasil
Persyaratan

: mempelajari konsep dan teknik menjadi seorang youtuber, mulai dari konsep
channel, teknik videografi, branding dan membangun komunitas.
: siswa mendapatkan teknik menjadi youtuber.
: siswa memiliki laptop (minimal Dual Core, 2 GB, Hard disc 80 GB) dan kamera
(bisa menggunakan HP).

BIDANG KETERAMPILAN
1. ELS Fashion Design & Fun Sewing
Deskripsi
: mempelajari pengetahuan dasar dalam kegiatan mendesain busana dan membuat
karya benda
Hasil
: siswa mampu menggambarkan model lurus gerak dengan mendesain busana
berdasarkan contoh bahan dan membuat sewing craft
2. ELS Make Up
Deskripsi

: mempelajari make up mulai dengan pengenalan alat, personal make up, beauty
make up, fashion make up, fantasy make up, dan people make up

Hasil
Persyaratan

: teknik make up dengan baik mulai alat, teknik dan dapat dipraktekkan langsung
baik untuk personal maupun make up client
: siswa harus membawa semua peralatan untuk tata rias wajah

BIDANG BAHASA DAN KOMUNIKASI
1. ELS Bahasa Perancis
Deskripsi
: pembelajaran didasarkan pada Kerangka Acuan Bersama Eropa untuk bahasa
dengan metode communicative dan task based approach.
Hasil
: siswa mampu menggunakan bahasa Perancis untuk percakapan sehari-sehari
2. ELS Bahasa Jepang
Deskripsi
: pembelajaran bahasa Jepang basic yaitu oelafalan dan huruf Hiragana, Katakana
dan Kanji basic.
Hasil
: siswa mampu menggunakan bahasa Jepang basic dan penulisannya
3. ELS Mandarin
Deskripsi

Hasil

: pemahaman teori dasar Bahasa Mandarin serta skill dasar dalam menggunakan
Bahasa Mandarin tersebut dalam percakapan sehari-hari, termasuk berbicara,
mendengar, menulis dan mambaca
: mampu menulis, membaca, berbicara dan mendengar Bahasa Mandarin secara
lancar dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari

4. ELS Personal Development
Deskripsi
: siswa akan belajar mengenai pengembangan kepribadian, kemampuan
berkomunikasi, etika pergaulan dan bisnis, etika berbusana dan table manner, serta
mempersiapkan siswa untuk masuk dalam jenjang yang lebih tinggi.
Hasil
: siswa mampu mengembangkan pribadi personalnya
BIDANG OLAH TUBUH
1. ELS Hip-Hop
Deskripsi
: mempelajari dasar gerakan Hip-Hop dan koreografi
Hasil
: koreografi gerakan Hip-Hop
BIDANG VOKAL DAN MUSIK
1. ELS Gitar
Deskripsi
: mempelajari teknik dan teori dasar bermain gitar
Hasil
: teknik permainan musik modern seperti musik pop dengan menggunakan gitar
Persyaratan
: siswa harus membawa gitar
2. ELS Band
Deskripsi
Hasil
Persyaratan
3. ELS Choir
Deskripsi
Hasil

: mempelajari teori, teknik bermain dan pengembangan kemampuan bermain musik
secara harmoni dalam band
: teknik dan peningkatan talenta di bidang musik band
: siswa harus memiliki kemampuan musik level intermediate

: memberi wawasan, keterampilan dan pengetahuan dalam oleh vocal dalam sebuah
kelompok
: keterampilan dalam teknik vokal

