Daniel Hendrawan - Owner/Founder (rekayasa/
teknik)
“Khusus untuk kali ini mengajar menggunakan alat
bantu sederhana yang ada di sekitar kita yaitu
cutton bud dan alumunium foil.
Dari alat bantu sederhana inilah dimulailah sulap.
Kelas Inspirasi Bandung ini menjadi istimewa karena
disinilah saya dapat menginspirasi anak-anak
melalui sulap, bukan sulap biasa tapi sulap dengan
Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Rika Nugraha - Dosen Profesional
“Semangat berbagi, semangat memberikan cakrawala dunia
lewat semangat belajar yang tak pernah melihat waktu dan
usia.
Kelas Inspirasi Bandung selalu memberikan adrenalin yang
tak pernah putus, melihat berbinarnya harapan di mata
adik-adik kita.
Semangat Kelas Inspirasi semoga menjadi Inspirasi Dunia.”

Fahmi Asnia Maulida – Fotografer
“Merupakan suatu kebahagiaan dapat
mengabadikan moment berbagi inspirasi yang
sangat berharga baik bagi inspirator maupun anakanak. Senang sekali bertemu dengan para inspirator
yang luar biasa, yang bisa memberikan semangat
optimisme pada anak-anak untuk bermimpi,
mempunyai cita-cita dan meraihnya. KIB luar
biasa!”

Iden Wildensyah - Pejalan Kaki
“Menjadi apapun intinya sama, menjadi manusia
yang bermakna untuk kehidupan itu sendiri. Makna
inilah yang harus sampai ke anak-anak. Di kelas
inspirasi Bandung, saya coba hantarkan makna itu
pada anak-anak dengan keceriaan di kelas. Seperti
sebuah nanyian, "Di sini senang, di sana senang, di
mana-mana hatiku senang!"

Unita Nuraeni - Assistant Analyst Hubungan Industrial
“KIB 3, seru dan menyenangkan, bahkan sampai 5 hari
setelahnya saya masih sulit move on dari kenangan hari itu.
Hari itu bukan saya yang menginspirasi tetapi anak-anaklah
yang menginspirasi saya. Saya belajar dari keberanian dan
rasa ingin tahu mereka. Saat menyebutkan cita-cita mereka
tanpa ragu saya sungguh berharap di masa depan hal itu
akan menjadi kenyataan”.

Risa Harisah – Fotografer
“Memperkenalkan anak-anak pada profesi-profesi
yang asing bagi mereka dan mencoba
menumbuhkan motivasi untuk meraih cita adalah
hal luar biasa. Apapun cita-cita itu, yang terpenting
mereka memiliki harapan akan masa depan yang
gemilang”.

Katia Mayang Mahasti - Aerolastic Engineer
“Ketika sayabercerita tentang pentingnya arti
sebuah cita-cita dan bagaimana cara meraihnya,
saya kagum dengan optimisme dan kejujuran
mereka. Memang inilah yang harus dijaga oleh
anak-anak. Kedua hal ini pula yang saya dapatkan
dari para inspirator lainnya, kami yang berbeda
profesi dipertemukan karena sama-sama memiliki
optimisme pada anak-anak Indonesia. Semoga
cerita saya di hari itu akan selalu mereka ingat
untuk menginpirasi impiannya”.

Rini Hapsari (Elora) - Digital Imaging Artist
“Hal pertama yang paling membuat saya senang adalah
karena bs menginspirasi sekolah almamater sendiri.
Di sesi pertama mengajar, saya sempat down karena anakanak tidak ada yg mau maju, tp di sesi 2,3 dan 4 mereka
berebutan untuk mencoba menggunakan software
Photoshop.
Pada saat bel sekolah berbunyi pun, anak2 berkata pada
saya,"Biarkan saja bu, teruskan cerita ibu, bagaimana cara
spy bs menjadi spt ibu?".

Hadrian Irfandy Wihitama – Videografer
“Kelas Inspirasi Bandung merupakan acara yang
bermanfaat khususnya bagi para sekolah & siswa SD
yang akan dikunjungi, karena banyak sekali
wawasan keilmuan tambahan yang tidak mereka
dapatkan dari bapak ibu guru mereka. Pesan untuk
Kelas Inspirasi Bandung selanjutnya jangkauan
wilayah sekolah yang akan didatangi harus
ditambah. Karena masih banyak sekolah yang
membutuhkan acara-acara inspirasi macam ini.”

Lukie Widya Hartono – Arsitek
“Mata anak-anak selalu jujur. Bukan sekedar desain,
arsitektur, atau sebuah profesi. Melihat rona
semangat mereka, kejujuran dan ketulusan mereka
saat diperkenalkan tentang merancang, membuka
mata saya tentang ujung dan makna sebuah ilmu :
untuk kebahagiaan sesama manusia.
Terimakasih waktu singkatnya, semoga ada lagi
kesempatan seperti ini. Peluk hangat untuk
mereka”.

Sigit Rais – Penulis
“Sehari yang LUAR BIASA. Bertemu teman-teman yang
HEBAT, bertemu anak-anak yang JUARA, juga guru-guru
yang selalu terlihat awet muda.
Semoga adik-adik kita semakin berseri gemilang
menyambut masa depan, tentunya dengan segenggam
semangat dan percaya diri yang menancap kuat di hati.
Anak Indonesia HEBAT, anak Indonesia JUARA."

Ginanjar Prasetyo – Tutor Bahasa Asing
“Bahagianya saya dapat ikut serta di Kelas Inspirasi!
Saya tidak akan berhenti untuk senantiasa berbagi
apa yang saya miliki dan akan terus melangkah
untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi
orang-orang di sekitar saya”

Jainar Berliana - Social Worker, Penulis, Peyiar Radio
“Bermimpi itu gratis, karenanya bermimpilah setinggitingginya.
Saya ingin menjadi saluran berkat, agar anak-anak bangsa
terbiasa memiliki mimpi sejak dini. Satu hari cuti rasanya
kurang, karena anak-anak bangsa adalah tanggungjawab
kita bersama”.

"satu langkah lebih baik daripada seribu
pemikiran”.

Hasil karya
anak-anak

