Agenda Tahunan KCFN ke-10 Tahun 2019 Usung Tema Layak
Pemuda
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KEDIRI - Agenda tahunan Kediri Car Free Night (KCFN) yang sudah menjadi icon Kecamatan Mojoroto
Kota Kediri sudah memasuki yang ke-10. Meskipun, rencana awal yang akan digelar area Taman Sekartaji
yang pada akhirnya digeser di area GOR Jayabaya tidak menyurutkan semangat dari pihak penyelenggara.
Antusias masyarakat Kota Kediri sangat bagus, terbukti pengunjungnya membludak. Terlihat pengunjung
sangat menikmati agenda tahunan yang ditelorkan pihak Kecamatan Mojoroto yang masih ditunggu-tunggu
masyarakat Kediri.
KCFN ke-10 kali ini dengan mengusung tema ‘Layak Pemuda’ yang dimeriahkan beberapa pelaku usaha di
Kota Kediri pameran UMKM, Kreasi Seni Musik Anak dan Pemuda serta Senam yang digelar area GOR
Jayabaya Kelurahan Banjarmlati Kota Kediri, Sabtu (30/11/2019) malam."
"Agenda KCFN tahunan kali ini, bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kreatifitas di Kota
Kediri dengan pameran UMKM, sekaligus sebagai wadah untuk pemuda di Kediri yang mau perform guna
merayakan penobatan Kota Kediri sebagai Kota Layak Pemuda,” terang Camat Mojoroto M.Ridwan.
KCFN menyuguhkan ada empat panggung hiburan dengan penampilan berbeda-beda. Pada youth stage yang

dimulai sejak sore sampai maghrib, menampilkan grup-grup band pelajar jenjang SD. Pada Stage Harmoni,
digunakan untuk penampilan akustik, grup Band Jono Joni dan Zumba, serta Mahesuara.
“Dilanjutkan dengan penampilan pembukanya dari grup Band People Undercover, Big Studi, Cengkir
Gading, serta Grup Band Tempo Doeloe, dan yang terakhir untuk closingnya ada Kemistri,”bebernya.
M.Ridwan menambahkan, dengan kegiatan ini diharapkan para pemuda di Kota Kediri bisa
mengekspresikan karyanya disini. Tidak hanya itu, para pelaku UMKM bisa menjual dan memperkenalkan
produknya lebih dikenal masyarakat luas.
"Dengan begitu, akan berdampak pada peningkatan ekonomi para pelaku usaha khususnya di wilayah Kota
Kediri. Dan yang tak kalah menarik menumbuh kembangkan kreatifitas anak dalam seni musik sejak dini
dengan keberanian mereka mau tampil dalam gelaran ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, KCFN ke-10 dimeriahkan dengan penampilan kreatifitas anak-anak bangsa dalam tarik
suara. Ada beberapa grup band yang tampil. Diantaranya, Grup Band Pandawa, Super Hero dan The Dragon
rata-rata personilnya masih SD.
Disusul Grup Band Jawara, GMJ yang mana dari mereka semuanya menampilkan musiknya aliran rock dan
pop rock.
KCFN Tahun ini, juga melibatkan booth-booth UMKM dan pelaku usaha Kota Kediri. Diantaranya, 5
UMKM, 14 dari BRI, 40 dari PT. Gudang Garam,Tbk dan pelaku usaha lainnya. (prijo)
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