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2 MARET 2022

Atraksi Ogoh-Ogoh
Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan
kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan
kekuatan (Bhu) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur dan tak terbantahkan.

3 MARET2022

nyepi
Tujuan dari Hari Raya Nyepi adalah agar tercipta suasana sepi, sepi dari hiruk pikuknya

kehidupan dan sepi dari semua nafsu atau keserakahan sifat manusia untuk
menyucikan Buana Agung (alam semesta) dan Buana Alit (manusia).

4 MARET 2022

omed-omedan
Diadakan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar setiap tahun. Upacara
ini diaadakan setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada Hari Ngembak Geni untuk
menyambut Tahun Baru Saka. Omed-omedan melibatkan 40 pria dan 60 wanita yang
berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Peserta pria dan wanita tarik-menarik
menggunakan tangan kosong dan kemudian disirami air oleh masyarakat.

2022

pesta kesenian bali
Kegiatan yang menginplementasikan kesenian tradisional dengan tujuan

pengembangan, pelestarian, dan pembinaan seni budaya Bali
 

2 juni - 10 juli

https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/tag/Hari%20Raya%20Nyepi


2022

2022

sanur village festival
Sanur Village Festival menjadi suatu peristiwa besar dalam Kalender Acara Bali. Tujuan

utama dari festival ini adalah untuk menarik sejumlah wisatawan dari berbagai negara. 

17 - 21 agustus

2022

2022

PENGREBONGAN
Tradisi yang berasal dari kisah Rangda (Ratu Iblis) memaksa umat untuk menusuk diri
dengan keris, tetapi mereka dilindungi oleh Barong agar tidak terluka. Upacara
Pengerebongan dimulai dengan menghadirkan sejumlah Barong dan Rangda yang
dibawa oleh umatnya dalam kondisi kesurupan dan mengitari wantilan sebanyak tiga
kali dimana adu ayam berlangsung.

26 juni

d'youth fest
Sebuah festival wadah kaum muda dalam menuangkan kreativitasnya di masa pandemi.
Kegiatan ini meliputi Edukasi, Workshiop, Perlombaan, dan Pameran.

28 - 30 OKTOBER

denpasar festival
Festival ini menyuguhkan pameran produk, kuliner, pesta budaya, aktivitas komunitas,

konser music, seni tabuh dan tari tradisional yang menggambarkan keragaman dan
kekayaan ekspresi serta kreatifitas warga Kota Denpasar, Bali.

28-31 desember


