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DESAIN PERTUNJUKAN 
Penonton diarahkan untuk melihat dan mendengarkan sebuah pertunjukan musik dan film. Panggung 
dirancang supaya pengunjung bisa menonton film sambil mendengarkan musik secara bersamaan. Musik yang 
dimainkan Zoo mengiringi film bisu, begitu juga sebaliknya. Pertunjukan dibagi menjadi 2 sesi. Jeda diantara 
sesi diisi oleh Dialog, dimana Zoo akan mengajak penonton untuk membicarakan album Trilogi Peradaban. 
Sesi dialog ini juga akan digunakan sebagai press conference dengan media. 
 
Pertunjukan ini adalah gratis. Namun untuk masuk ke ruang pertunjukan, penonton wajib menyerahkan 
sebuah daun yang telah ditulisi harapannya sebagai tiket tanda masuk. Daun ini nanti akan dikumpulkan 
dan digunakan sebagai arsip Zoo untuk kepentingan visual di album selanjutnya. Pada saat pertunjukan juga 
akan dijual merchandise Zoo yaitu Boxset album Trilogi Peradaban dan t-shirt. Penonton juga bisa membawa 
kaos oblong untuk disablon di lokasi pertunjukan. 
 
Sebuah booklet yang berisi informasi lengkap pertunjukan ini akan diedarkan mulai tanggal 19 Juli 2009. 
Booklet akan tersedia dalam versi cetak dan PDF yang bisa didownload di situs Yes No Wave Music. 
 
Pertunjukan ini terselanggara atas kerjasama antara Zoo, Yes No Wave Music dan Kedai Kebun Forum. 
 

SUSUNAN ACARA 
20.00 - 20.30 : Pintu masuk dibuka dan penonton dipersilahkan masuk 
20.30 : Pintu masuk ditutup dan pertunjukan dimulai 
20.30 - 21.00 : Pertunjukan Sesi 1 berlangsung 
21.00 - 21.30 : Dialog Zoo dengan media/pers dan pemirsa. Pintu masuk dibuka. 
21.30 : Pintu masuk ditutup 
21.30 - 22.00 : Pertunjukan Sesi 2 dimulai 
22.00 : Pertunjukan selesai 

 
TENTANG ALBUM ‘TRILOGI PERADABAN’ 
Sebelum album penuh ini, Zoo pernah merilis mini album pertama bertajuk ‘Kebun Binatang’ di bawah 
bendera Yes No Wave Music. Album ‘Trilogi Peradaban’ ini pun, seperti halnya mini album tersebut, bisa 
didapatkan secara cuma-cuma.  
 
Berisi keseluruhan 22 lagu yang terbagi dalam tiga babak: Neolithikum, Mesolithikum dan Palaeolithikum. 
Masing-masing babak mewakili konsep musik dan karakteristik tema yang khas dan dicetak pada keping yang 
berbeda (Disc 01, Disc 02 dan Disc 03). Selain dapat mengunduh ke-22 lagu tersebut secara cuma-cuma, 
tersedia juga merchandise yang dikemas secara khusus dalam jumlah terbatas untuk kolektor yang 
menghendaki album ini dalam bentuk fisik. Kemasan kolektor tersebut akan disediakan pada saat acara 
peluncuran album dan sistem ‘pra-pemesanan’ untuk penjualan luar kota Jogja. 
 
Versi digital ‘Trilogi Peradaban’ bisa diunduh gratis di http://www.yesnowave.com 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BOXSET ‘TRILOGI PERADABAN’ 
Selain dirilis dalam format digital yang bisa diunduh gratis, album Trilogi Peradaban juga dirilis sebagai 
merchandise dalam bentuk box-set CD-R yang dijual dalam jumlah terbatas, yaitu 100 kopi. Merchandise ini 
secara resmi akan dijual pada saat peluncuran album Trilogi Peradaban yang akan dilangsungkan pada hari 
Sabtu, 25 juli 2009 di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta. Khusus untuk pembeli dari luar kota Jogja, anda bisa 
memesannya mulai tanggal 15 Juli 2009 dan box-set akan dikirim pada tanggal 26 Juli 2009. 

 
Spesifikasi: 
3 CD album: Babak Satu: Neolithikum, Babak Dua: Mesolithikum dan Babak Tiga: Palaeolithikum, 
Booklet 20 halaman full colors, dan kotak kemasan yang terbuat dari kayu. 
 
Jumlah: 100 Kopi 
 
Harga: Rp. 85.000,- (belum termasuk ongkos kirim) 
 
Informasi Pemesanan (khusus luar kota Jogja): 
Pesan terlebih dahulu melalui e-mail ke saudara Anggito Rahman di i_katro at yahoo dot com 
Ketik “BOXSET ZOO” pada judul pesan (subject) dan sertakan Nama dan Alamat anda pada pesan. 
Selanjutnya anda akan menerima Nomor Seri Koleksi dan informasi pembayaran. 
Setelah anda mengirimkan pembayaran beserta bukti transfer, boxset Zoo “Trilogi Peradaban” akan 
dikirimkan pada tanggal 26 Juli 2009. 



 

TENTANG ZOO 
Zoo sudah merupakan proyek yang dirancang di tahun 2004 dan akhirnya berhasil terwujud satu tahun 
sesudahnya. Melakukan persilangan kontras antara beragam musik yang kemudian dibalut dengan eksplorasi 
suara dan bermacam unsur yang dianggap perlu, dari musik rock hingga tradisional. Tema yang mendasari 
penciptaan lirik-lirik lagu Zoo berkisar tentang peradaban modern, kesempurnaan sekaligus ketakutan 
manusia, kemerosotan akar-akar kebudayaan akibat modernisasi juga beberapa tema yang berusaha 
membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberanian dan kelaki-lakian. 
 
Zoo terdiri dari Rully Shabara Herman (Vokal, Jimbe), Bhakti Prasetyo (Bass), Dimas Budi Satya (Drum) dan 
Ramberto Agozalie (Drum). 
 

DISKOGRAFI 
2007 KEBUN BINATANG EP dilrilis oleh Yes No Wave Music 
2009 TRILOGI PERADABAN LP dirilis oleh Yes No Wave Music 
 
Website: 
http://www.myspace.com/zooindonesia 
 

TENTANG YES NO WAVE MUSIC 
Yes No Wave Music adalah sebuah records label yang mendistribusikan rilisannya dalam format digital audio 
melalui jaringan internet yang dapat diunduh secara gratis atau biasa disebut sengan istilah netlabel. Netlabel 
pertama di Indonesia ini didirikan oleh Wok The Rock di Yogyakarta pada tahun 2007. 
Hingga saat ini telah merilis 32 album dari berbagai macam genre musik baik dalam lingkup regional maupun 
internasional. 
 
Website:  
http://www.yesnowave.com 

 
TENTANG KEDAI KEBUN FORUM 
Kedai Kebun Forum adalah ruang seni alternatif di Yogyakarta yang dikelola secara independen oleh seniman, 
terdiri dari Galeri, Ruang Pertunjukan, HALTE - media belajar menulis seni, Bookstore, dan Restoran. Kedai 
Kebun Forum adalah komunitas kecil yang didirikan untuk usaha belajar dan pengkajian, dalam rangka  
membangun kepekaan terhadap setiap gejala perubahan sosial, melalui kesenian. 
 
Website: 
http://www.kedaikebun.com 
 
 
 


