
Adalah suatu gerakan untuk melestarikan 
budaya tari tradisional Barongsai, kami akan 
merangkul anak-anak untuk berani merasakan 
pengalaman yang baru dengan berlatih 
sekaligus belajar tarian tradisional Barongsai, 
karena perkembangan zaman 
kini Barongsai dapat 
dimainkan oleh semua suku, ras  
suku, ras dan agama.

Aksiku
Ceriamu
Berani beraksi untuk menjadi juara

Jadilah Anak
Pemberani!

Misi Shicilik

Anak-anak akan diberikan pengetahuan tentang Barongsai oleh 
pemain yang sudah berpengalaman agar tidak merasa takut ketika 

melihat ataupun mendengar musik Barongsai yang cukup keras, 
Sehingga kami menghimbau orangtua dapat mendukung kegiatan 

sang buah hati untuk bergabung bersama kami. 

Menjalin persaudaraan antara anggota dan melestarikan 
tarian tradisional Barongsai melalui olahraga yang dapat 

dijadikan suatu kegiatan yang positif, serta menjadikan bibit 
juara Barongsai pada tingkat nasional dan Internasional.

Pengalaman 
menarik Bersama 
Shicilik

Visi Shicilik

Wawasan mendasar tentang sejarah Barongsai adalah hal 
terpenting yang akan kami berikan kepada sang buah hati, 
kami juga akan selalu mendukung penuh untuk berani 
tampil, ataupun berani untuk mengikuti pertandingan 
Barongsai.

Menjadikan tarian tradisional Barongsai yang berkarakter 
baik, berprestasi serta dapat melestarikan Barongsai 
melalui pertunjukan atau pertandingan kejuaraan 
Barongsai.
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