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Kick Off PassionVille 2016: 
PassionVille Gelar Kompetisi #ProjectPassion Untuk Anak Muda Kreatif Indonesia 
 

Surabaya, 16 September 2016 │ Setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya, Wismilak 

kembali menghadirkan program PassionVille, yang merupakan rangkaian festival passion di 

bidang kreatif terbesar di Indonesia. Tahun ini, PassionVille makin meningkatkan kualitas 

dan kuantitas aktivasi program nya, dengan memperluas konten program melalui kompetisi 

Project Passion (#ProjectPassion) untuk anak muda kreatif Indonesia.  

 “PassionVille telah terbukti selalu berkomitmen membuka peluang anak-anak muda 

Indonesia untuk berkarya sesuai passion mereka. Tahun ini, enhancement PassionVille 

adalah tidak hanya sebagai penyelenggara kompetisi passion di bidang kreatif, tapi kami 

langsung terjun sebagai angel investor untuk realisasi project  terpilih,” demikian kata Edric  

Chandra, Product Group Manager Wismilak dan Project Leader PassionVille 2016,  dalam 

keterangan pers di Surabaya. 

 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, konten PassionVille 2016 kali ini selain diwarnai oleh 

kegiatan art performance, exhibition, dan mentoring tentang passion bersama para expertise 

di bidang kreatif, PassionVille juga membuka peluang anak muda Indonesia yang ingin 

merealisasikan passion mereka dalam bentuk project, melalui kompetisi #ProjectPassion, 

dengan tema: Submit Your Idea, Spread Your Passion. 

 

#ProjectPassion dapat diikuti perorangan maupun beregu, dan harus mencerminkan passion 

peserta melalui ide kreatif yang orisinil, yang bisa berguna untuk lingkungan sekitarnya. 

Peserta dapat mendaftarkan proposal project mereka melalui www.passionville.id mulai 24 

September sampai 31 Oktober 2016. Pemenang dan proposal terpilih nantinya akan 

mendapatkan pendanaan dari PassionVille untuk direalisasikan.  

 

 

 



 
 

Selain mendapatkan pendanaan project, pemenang utama akan mendapatkan experience 

grant, yang akan memperkaya bidang yang mereka tekuni. “Experience grant yang kami 

berikan kepada pemenang utama ini merupakan privilege dari kami agar pemenang 

memperoleh pengalaman berharga untuk  keahlian mereka. Bisa dalam bentuk mentoring 

dengan expertise atau kesempatan mengikuti workshop dan exhibition yang berguna untuk 

mereka,” lanjut Edric Chandra. 

 

Dalam kompetisi #ProjectPassion, peserta yang telah lolos seleksi juga akan mendapatkan 

mentoring session dari inspiring people; Yoris Sebastian (pengusaha dan pelaku di bidang 

industri kreatif) dan Erix Soekamti (seniman kreatif Indonesia) yang akan berbagi mengenai 

dunia kreatif dan mempertajam passion attitude peserta. Setelah sesi mentoring, para 

peserta terpilih akan menjalani karantina dalam sesi ‘Kelas Kreatifitas & Passion’ dan 

mendapatkan coaching dari para ahli di bidang kreatif, sebelum mereka mempresentasikan 

project mereka masing-masing kepada dewan juri.  

 

Di rangkaian PassionVille 2016 nanti,  juga akan ada program Roadshow PassionVille dalam 

bentuk medium event di 6 kota (Surabaya, Malang, Semarang, Jogjakarata, Solo dan 

Banjarmasin) mulai 1 Oktober sampai 12 November, yang menampilkan art performance 

dari seniman berbakat di Indonesia.  Pada acara puncak, PassionVille 2016 akan menggelar 

Big Bang PassionVille 2106 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 3 Desember 2016. 

Pemenang #ProjectPassion akan diumumkan pada Big Bang PassionVille 2016 tersebut. 

 

Dalam acara Big Bang PassionVille 2016, selain ditampilkan karya-karya #ProjectPassion 

terpilih, akan hadir juga music performance dari seniman musik Endank Soekamti, Shaggy 

Dog dan Project Samiya. Pemilihan artist pada Big Bang PassionVille 2016 juga tidak lepas 

dari kualitas dan komitmen para performance yang dinilai telah terbukti di dunia seni 

Indonesia dan luar negeri. “Mereka (artist performance) merupakan sosok seniman yang 

berdedikasi di bidang musik, commit terhadap passion mereka dan karyanya mendapatkan 

apresiasi yang tinggi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. PassionVille 

bangga dapat menghadirkan seniman berkualitas untuk ikut memeriahkan Big Bang 

PassionVille 2016,” lanjut Edric.   

 

 



 
 

 

Selain tampilnya para seniman kreatif diatas, Passion Experience Ground yang merupakan 

trademark dari PassionVille juga dihadirkan di Big Bang PassionVille 2016. Pengunjung dapat 

menikmati berbagai keseruan experience booth yang disediakan dan mencoba sendiri 

beragam trik baru di berbagai bidang kreatif seperti mural art, musik  dan film.    

 

 “Kami yakin PassionVille 2016 akan mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat. 

Sebagai festival passion terbesar di Indonesia saat ini, kami berhasil menjaga komitmen kami 

untuk membuka peluang bagi anak muda Indonesia agar terus berkarya melalui pasion yang 

mereka miliki, melalui program PassionVille,” tutup Edric. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tentang PassionVille: 

Passionville merupakan program yang diinisiasi oleh Wismilak (brand: Diplomat Mild dan 

Diplomat Mild Menthol) dalam bentuk activities series; kompetisi, performance, exhibition 

& mentoring - mengenai Passion, sejak 2013. Dimana masyarakat dan peserta diajak untuk 

menjadi sosok yang konsisten mengasah bakat yang dimiliki sesuai dengan passion masing-

masing dan berkarya melalui passion yang ditekuni. Setiap tahun, PassionVille 

diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia untuk mencari passionate people melalui 

video upload (website) & go-see registration (roadshow), dan puncaknya dihelat Big Bang 

PassionVille dengan penampilan seniman besar Indonesia. 
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