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Groovy Kiddie (9 bulan – 3 tahun) 
Kelas musik dan ritmik untuk anak-anak 
dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia 
dan kegiatan bermain sensori 
 
Klub Ilmuwan Kecil (4 – 8 tahun) 
Kelas latihan berpikir ilmiah dengan 
menganalisis fenomena yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari 
 
Tari Gembira (4 – 8 tahun) 
Kelas tari modern yang menyenangkan 
untuk anak-anak dengan bimbingan para 
pelatih yang berpengalaman di bidangnya 

Setiap Sabtu 
11.00 – 12.00 
 
 
 
 
Setiap Kamis 
13.00 – 14.30 
 
 
 
Setiap Jumat 
13.15 – 14.15 

Rp100.000/sesi 
Rp380.000/4 sesi 
 
 
 
 
Rp150.000/sesi 
Rp600.000/4 sesi 
 
 
 
Rp500.000/4 sesi 
Tersedia free trial 

 
Early Art Sensory (1.5 – 3 tahun) 
Membuat kerajinan seni/ prakarya dan 
bermain sensoris dengan tema-tema yang 
berbeda setiap minggunya untuk 
mengasah kemampuan sensoris anak-anak.  
 
Junior Art Club (3 – 4 tahun) 
Ingin mempersiapkan anak-anak untuk 
sekolah? Kelas ini melatih keterampilan 
motorik halus yang diperlukan akan di 
dalam kelas melalui kegiatan membuat 
karya seni.  
 
Fine Motor Fun (4 – 8 tahun) 
Kelas ini sesuai untuk mereka yang senang 
memasak, melukis, dan membuat prakarya. 
Dibimbing guru-guru yang berpengalaman 
di bidangnya.  

 
Setiap Kamis 
14.00 – 15.30 
Setiap Sabtu 
10.00 – 11.30 
 
 
 
Setiap Selasa 
14.30 – 16.00 
Setiap Sabtu 
10.00 – 11.30 
 
 
 
Setiap Senin 
13.00 – 14.30 
Setiap Sabtu  
10.00 – 11.30 

 
Rp150.000/sesi 
 
Rp550.000/4 sesi 
atau grup 4 anak 

 
FUNLETICS (3 – 10 tahun) 
Kelas dasar-dasar atletik yang FUN untuk 
anak-anak! Peserta diajak untuk melatih 
motorik mereka dengan fokus motorik 
kasar (gross motor). Kegiatan meliputi 
berlari, melompat, merangkak, dan 
bermain dengan alat. Menyajikan tema 
yang berbeda setiap bulannya.  

 
 
Setiap Sabtu 
10.00 – 11.30 

 
Rp600.000/bulan 
 
(+Rp100.000 untuk 
pendaftaran. 
Mendapatkan kaos, 
handuk, dan tas 
kecil) 
 
Tersedia free trial 
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Fun Coding (9 – 12 tahun) 
Suka menggunakan komputer? Tertarik 
belajar coding?  
Mari  membuat aplikasi sederhana dengan 
program Scratch di bawah bimbingan 
programmer berpengalaman. Dijamin seru 
dan menyenangkan! 
 
Orkes-Orkesan (4 – 8 tahun) 
Bermain musik dan membuat rangkaian 
nada bersama teman-teman, 
menggunakan berbagai alat musik secara 
berkelompok di bawah asuhan musikus 
berpengalaman 

Setiap Jumat 
14.00 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap Selasa 
13.00 – 14.00 

Rp600.000/4 sesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp500.000/4 sesi 

Wushu untuk Anak (4 – 12 tahun) 
Kelas wushu untuk anak-anak di bawah 
bimbingan Sasana Wushu Inti Bayangan 
yang telah berpengalaman melahirkan 
atlet-atlet nasional maupun internasional 
berbakat.  

Setiap Rabu 
13.30 – 14.30 
 
Setiap Sabtu 
09.00 – 10.30 

Rp400.000/bulan 
 
(+Rp350.000 biaya 
pembelian seragam 
di awal) 
 
Tersedia free trial 

 
Little Feet Soccer School (2 – 5 tahun) 
Kelas dasar-dasar sepak bola untuk anak-
anak. Dengan pelatih dari Brazilian Soccer 
School, anak-anak diajak berlatih gerakan-
gerakan dasar sepak bola seperti 
menendang, berlari, dan mengasah 
koordinasi mata, tangan, dan kaki.  

 
Setiap Sabtu 
10.00 – 11.00 

 
Rp600.000/bulan 
Tersedia free trial 
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Weekend Workshop (min 10 tahun dst) 
 
HANDLE KULKAS 
Blackletter Calligraphy Workshop 
Belajar menulis Blackletter secara 
tradisional menggunakan pen dan tinta 
bersama Isdijono Chandra 
 
BABINSA 
Natural Soap Making dengan teknik Cold 
Process Soap 
 
 
 
 
MARKIBLON 
Basic Screenprinting Workshop 
Belajar teknik dasar menyablon di atas tas 
belacu 

 
 
 
 
Sabtu, 19 Agustus 
15.00 – 18.00 
 
 
 
 
Sabtu 19 Agustus 
Minggu, 20 
Agustus 
13.00 – 17.00 
 
 
 
Sabtu, 26 Agustus 
Minggu, 27 
Agustus 
13.00 – 17.00 

 
 
 
 
Rp450.000/ orang 
Termasuk alat, 
bahan, karya akhir, 
snacks & minuman 
 
 
Rp320.000/ orang 
Termasuk alat, 
bahan, karya akhir, 
snacks & minuman 
 
 
 
Rp395.000/ orang 
Termasuk alat 
(diberi screen) , 
bahan, karya akhir, 
snacks & minuman 
 

Pendaftaran:

•  Club Kembang, Wushu, Funletics, Palma:  
 WA: 0813-106-404-28 
 Email: club@kembang.sch.id 

 
•  Ganara Art Studio: 

 ganaraartstudio@gmail.com 
 
•  Little Feet:  

littlefeet_soccerschool@yahoo.com 
littlefeetsoccerschool@gmail.com 

 


