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Parada ng mga Parol sa U P Diliman

Ang nagkamit ng Unang Gantimpala noong 2014 Parada ng mga Parol sa UP 

Diliman ay ang parol ng Linangan ng Araling Islamiko.  Ang parol na may 

detalyadong disenyo ay pangunahing gawa sa mga plastik na bote.

Chad Osorio/UP OPTICS
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MENSAHE

I

ka nga nila, ang Pilipinas ang may pinakamahabang 

pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong mundo. 

Pagpasok pa lang ng –ber months ay pumapailanlang 

na sa mga radyo ang mga awiting Pamasko at 

nagsisimula na ring magsabit ng mga Pamaskong 

palamuti at magbenta ng mga panregalo o pang Kris 

Kringle ang mga mall at tiangge sa bawat sulok ng bansa.  

Dito sa UP Diliman, taon-taon ay sabik na inaabangan ng 

buong komunidad ang Pag-iilaw sa Quezon Hall, hudyat 

ng pagbubukas ng Kapaskuhan sa kampus. 

Nagagalak ako at sa loob ng anim na taon ay naging 

kabahagi ako ng makabuluhang tradisyong ito. Tunay 

na kapanapanabik ang mga inihahandang palatuntunan 

kada taon—mga Pamaskong handog upang ilunsad ang 

Pag-iilaw at Kapaskuhan dito sa UP Diliman.

Ngayong taon ay espesyal ang pag-iilaw na pinamagatang Aninag 2015 sapagkat sa kauna-

unahang pagkakataon, kakaiba ang ating pagdiriwang mula sa karaniwang pagbubukas ng 

makukulay na ilaw sa Quezon Hall at sama-samang pagkanta ng komunidad ng mga awiting 

Pamasko sa harap ng Oblation Plaza.  Matutunghayan din natin ang Pamaskong tradisyon ng 

mga Kapampangan, ang Lubenas.

Nais kong batiin at pasalamatan ang Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, sa pamumuno ni 

Tsanselor Mike Tan at ang mga bumubuo ng masipag na Komite para sa Pamaskong Programa 

sa kanilang pinag-isipan at pinaghirapang palatuntunan para sa Pag-iilaw.  Nakakagalak na 

tinatampok ngayon ang isa sa mga Pamaskong tradisyon sa isa sa mga rehiyon ng Pilipinas. 

Lalo nitong pinagniningas sa ating kamalayan ang pagmamahal para sa ating kultura at mga 

tradisyong pamana.

 

Samantala, binabati ko rin si G. Toym Imao, alumnus sa Kolehiyo ng Arkitektura at isang 

napakahusay na iskultor at pintor, sa kanyang natatanging disenyo ng Quezon Hall, Oblation 

Plaza, University Avenue at Academic Oval para sa Kapaskuhan. Tulad ng sulô at ang makukulay 

na ilaw na nagmumula rito na sumisimbolo sa apoy ay sinasalamin nito ang katangian ng 

unibersidad bilang “dingas” ng mga kaisipan, gabay sa pagkilos at liwanag ng paglilingkod na 

siyang humuhubog sa mga Iskolar ng Bayan. 

Nagpapasalamat din ako sa buong komunidad na nakiisa sa pagdiriwang na ito upang masaksihan 

at maging bahagi ng taunang Pamaskong tradisyon sa ating unibersidad. Nawa’y hindi nagtatapos 

sa sama-samang pagkanta ng mga awiting Pamasko ang ating pagtitipon-tipon. Higit pa rito ay ang 

patuloy nating pakikiisa, pagmamahalan at patuloy na pagsisilbi sa UP at sa bayan.

Isang maalab, maningning at maligayang Pasko sa ating lahat! Mabuhay ang mga Iskolar ng 

Bayan! Mabuhay ang UP!

Alfredo E. PASCUAL

Pangulo

Unibersidad ng Pilipinas
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MENSAHE

A

ng tema ng Kapaskuhan sa UP Diliman para sa taong ito 

ay “Dingas: Adhikaing Diliman, Adhikaing Bayan.”  Apat 

na malalaking aktibidad na sumasalamin sa tema ngayong 

taong ito ang inihanda upang magbigay kasiyahan sa buong 

komunidad. Ang mga ito ay ang Aninag 2015 (Pag-iilaw), Tanglaw 2015 

(Isang Pamaskong Konsyerto), Dingas 2015 (Parada ng mga Parol) at ang 

Maskipaps: The Crossover.

Nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng komite para sa Pamaskong 

Programa na tulong-tulong na nagbuhos ng kanilang suporta, talento 

at oras upang makapaghandog ng mga magaganda at makabuluhang 

aktibidad para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan dito sa UP Diliman. 

Ang komite para sa Pamaskong Programa 2015 ay binubuo ng Opisina 

ng Bise Tsanselor para sa Gawaing Pangkomunidad, Opisina ng Bise 

Tsanselor para sa Administrasyon, UP Diliman Information Office, 

Opisina sa Pagpapasimuno sa Kultura at mga Sining, UP Theater 

Complex, Opisina ng Pangangalaga sa Kampus at Opisyal na Tagapamahala ng Seguridad. 

Nagagalak ako sapagkat akmang-akma ang tema at ang Pamaskong disenyo ng University Avenue, Quezon Hall, 

Oblation Plaza at Academic Oval ngayong taon ito sa mga isinusulong na adhikain ng unibersidad. 

Ang “dingas” bilang simbolikong kahulugan ng Kapaskuhan ay napakagandang pagsasalarawan sa UP. Bilang 

lunsaran ng mga radikal na kaisipan, kamulatan sa mga usaping pambayan at mga pagkilos, ang pamana ng 

UP ay mistulang maliit na ningas ng apoy na unti-unting lumalagablab. Pinag-aalab nito ang damdaming 

makabayan at pagmamahal sa bayan ng ating mga mag-aaral, guro at kawani. 

Taos-pusong pasasalamat at pagbati kay G. Toym Imao, ang kapitapitagang alumnus ng Kolehiyo ng 

Arkitektura. Ang kanyang disenyo na talaga nga namang kahanga-hanga ay naipamalas ang natatanging 

papel ng unibersidad bilang dingas na tumatanglaw sa madilim na landas na tinatahak ng bansa tungo sa mas 

maliwanag na bukas.

Inaanyayahan ko ang mga guro, mag-aaral, kawani at ang buong komunidad ng UP Diliman na makilahok sa 

pagdiriwang ng Kapaskuhan sa ating pinakamamahal na kampus.  

At sa pagtatapos ng semestreng ito, baunin nating bilang magagandang alaala ang mga kapanapanabik 

na Pamaskong handog bago matapos ang taong ito: ang Aninag 2015 (Pag-iilaw) sa Nobyembre 27, Tanglaw 

2015 (Isang Pamaskong Konsyerto) sa Disyembre 11, Dingas 2015 (Parada ng mga Parol) sa Disyembre 14 at ang 

Maskipaps: The Crossover sa Disyembre 14.

Maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat! 

Maraming salamat! Dingas, adhikaing Diliman! Dingas, adhikaing bayan!

Michael L. TAN

Tsanselor

Unibersidad ng Pilipinas Diliman
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Liwanag ng Diliman at sambayanan

Tulad ng isang sulô, ang UP Diliman sa kasaysayan ay nagsilbing dingas na 

tumanglaw sa mga Pilipino tungo sa mas maliwanag na bukas.

B

ilang pagpupugay sa natatanging papel na 

ito ng Unibersidad at pagsalubong na rin sa 

Kapaskuhan, gaganapin ang isang espesyal 

na pag-iilaw na pinamagatang Aninag 2015 

sa Nobyembre 27. Kaiba sa nakasanayan na, hindi 

lamang sa Oblation Plaza gaganapin ang okasyon 

kundi sa palibot ng Academic Oval. Matutunghayan 

ang mga pagtatanghal ng UP ROTC Symphonic Band, 

UP Rayadillo, UP Pugad Sayk Tiriritz, Guitar Guild, 

UP Staff Choral Society, UP Cherubim and Seraphim, 

UP Vocal Class Chorus, UP Madrigal Singers, UP 

Concert Chorus, UP College of Music Centennial 

Orchestra, UP Dance Company, UP Filipiniana Dance 

Group, UP Dancesport Society, UP Varsity Pep Squad, 

UP Streetdance Club, at nina Marynor Madamesila, 

Sigmund Pecho, Io Balanon, Nour Hooshmand at 

Natasha Cabrera.

Magsisimula ang Aninag 2015 sa pagbababa ng 

watawat at mga kulay sa Quezon Hall. Maghahandog 

ng kanyang rendisyon ng awiting Payapang Daigdig si 

Isa sa pinakamalaking grupo sa taunang Parada ng mga Parol 
ay ang Kolehiyo ng Inhenyeriya (kabilang pahina) na kilala sa 

kanilang sabay-sabay at tiyak na pagkilos bilang bahagi ng pagsali 
sa Parada. Bukod sa mga akademikong yunit ng UP Diliman ay 

taunan ding sumasali sa Parada ng mga Parol ang mga delegado 
mula sa ibang kampus ng UP System, kagaya ng sa UP Manila  
(itaas). Naging makabuluhan ang Parada ng mga Parol noong 

2013 dahil sa pagbuhos ng pakikiramay at suporta para sa mga 
nasalanta ng Bagyong Yolanda. Kasama sa mga alituntunin ng 

parada noong taong iyon ay ang pagbuo ng mga karosa na 
yari sa mga materyales na puwedeng ipamahagi sa mga

 nasalanta kagaya ng payong, tsinelas at mga de-latang pagkain. 
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Madamesila at susundan ito ng pagbibigay ng 

mensahe para sa komunidad ni Pangulo Alfredo 

E. Pascual.

Mula sa Quezon Hall, lilibot ang lahat ng kalahok 

sa buong Academic Oval upang saksihan ang iba’t 

ibang pagtatanghal sa anim na istasyon. Sa pag-

ikot sa kampus, magiging gabay ng lahat ang mga 

nagliliwanag na parol na tangan-tangan ng mga 

estudyanteng-atleta mula sa iba’t ibang pangkat. Ang 

prusisyong ito ay hango sa tradisyon ng Lubenas 

sa Pampanga kung saan ang huling destinasyon 

ng prusisyon ng mga nagliliwanag na parol ay ang 

simbahan ng komunidad.

Ang unang istasyon ay ang University Amphitheater. 

Dito ipapalipad ang 107 lobo na may liwanag. Ang 

mga lobong ito ay kumakatawan sa 107 taon ng UP at 

sa pag-angat ng unibersidad upang patnubayan ang 

lipunan. Ipapalipad ang mga ito ng mga mag-aaral 

mula sa UP Integrated School na siyang simbolo ng 

bagong pag-asa ng bayan.

Ang ikalawang istasyon ay ang Vargas Museum. 

Sa pamamagitan ng isang light show, ipamamalas 

ng museo ang likhang-sining na Harvest Scene ni 

Fernando Amorsolo, pambansang alagad ng sining 

sa pagpipinta. Ang Harvest Scene ay isang masayang 

pagtanaw sa masaganang buhay sa kabukiran at isa 

ring diskurso sa lupain at imaheng Pilipino noong 

1942. Sa saliw ng musikang Tan-aw, sasabayan ang 

palabas ng isang sayaw mula sa UP Dance Company.

Sa ikatlong istasyon o hagdan ng Palma Hall, aawitin 

ng UP Pugad Sayk Tiriritz ang Awit ng Pasko sa estilong 

pa-karoling.

Ang hagdan naman ng Gonzalez Hall o Main Library 

ang magsisilbing ikaapat na istasyon. 

Dito, matutunghayan ang isang papet 

show ng kuwentong Istariray: Ang 

Bituing May Buntot ni Rene Villanueva. 

Gamit ang mga anino at papet na likha 

at papakilusin nina Pecho, Balanon 

at Hooshmand, at sa saliw ng musika 

ng Guitar Guild, maipamamalas sa 

lahat ang kwentong magbibigay-aral 

tungkol sa pagiging ispesyal ng bawat 

isa at pagtanggap sa pagkakaiba-iba.  Sa 

ikalimang istasyon o hagdan ng Melchor 

Hall ay aawitin ng UP Staff Choral 

Society ang Sa Araw ng Pasko.

Pagdating sa ikaanim na istasyon o 

ang Carillon Plaza, ang mga mala-anghel na tinig ng 

UP Cherubim and Seraphim ang haharana sa lahat. 

Aawitin nila ang Dasal ng Pasko sa pagkumpas ni Dr. 

Elena Mirano. Dito na mananatili ang mga parol na 

may liwanag. Hahalili sa mga ito ang 100 mananayaw 

mula sa UP Filipiniana Dance Group, UP Varsity Pep 

Squad at UP Dancesport Society na may dala-dalang 

oasioas o mga basong may liwanag na nababalutan ng 

manipis na tela. Ang mga mananayaw ang gagabay sa 

lahat patungo sa Oblation Plaza.

Pagdating sa Oblation Plaza, kapwa magbibigay ng 

mensahe sina Dr. Nestor T. Castro, Bise Tsanselor 

para sa Gawaing Pangkomunidad at Tagapangulo ng 

Pamaskong Programa 2015, at si Dr. Michael L. Tan, 

Tsanselor ng UP Diliman.

Sa hudyat ni Tsanselor Tan, magliliwanag ang 

Oblation Plaza kasama na rin ang Quezon Hall. 

Maipamamalas ang iba’t ibang uri ng pailaw na 

dinisenyo ni Toym Imao.

Sabay ng pag-ilaw ay ang espesyal na pag-awit ni 

Cabrera ng Liwanag sa Dilim at Simbang Gabi kasama 

ang UP College of Music Centennial Orchestra, 

UP Vocal Class Chorus, UP Concert Chorus at UP 

Madrigal Singers sa pagkumpas ni Prop. Josefino 

“Chino” Toledo.

Isang sayaw na pangkomunidad o flash mob ang 

ihahandog ng UP Streetdance Club habang 

pinagmamasdan ng lahat ang samu’t saring pailaw sa 

Oblation Plaza.

Sa pagtatapos ng palatuntunan ay tuluyan ng 

magliliwanag ang buong UP Diliman, na sa kabila 

ng pangalan nito ay isang maningning na tala ng 

kasaysayan at ng samabayanan.
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Pag-iilaw 2015 sa UP Diliman

Konseptong disenyo ni Toym Imao

Pumapaloob sa tema ng Pamaskong 

Programa ng UP Diliman para sa taong  

ito na pinamagatang “Dingas: Adhikaing 

Diliman, Adhikaing Bayan” ang 

kabuuang konseptong disenyo ni Toym 

Imao, batikang iskultor at pintor, para sa 

Quezon Hall, Oblation Plaza, University 

Avenue at Academic Oval. 

S

a Pag-iilaw o tinaguriang Aninag 2015, 

pinagmistulang sulô ang UP Oblation bilang 

biswal na metapora ng “dingas.” Isinasalarawan 

nito ang unibersidad bilang “dingas” ng mga 

kaisipan, gabay sa pagkilos at liwanag ng paglilingkod 

na siyang humuhubog sa mga Iskolar ng Bayan.

Ang sulô ay gawa sa mga kawayan na may makukulay 

na ilaw at tatlong “dingas” na gawa sa hinulmang 

bakal at tinakpan ng matibay na plastik. Dagdag nito 

ay mayroon itong tatlong kawayang tore na may 

pormang tatsulok at binuo mula sa isang tukod. Sa 

loob ng puwang ng mga toreng ito ay may tatlong 

parol na korteng bahay na karaniwang makikita sa 

Luzon, Visayas o Mindanao—ang tatlong malalaking 

pulo ng Pilipinas na siyang kinakatawan ng tatlong 

kawayang tore.  Ang mga parol na ito ay may mga 

pinaggupit-gupit na makukulay na cellophane na 

karaniwang makikita sa Pamaskong palamuti sa 

Pilipinas.  Ang mga ito ay umiikot at ang mga ilaw na 

nagmumula sa mga ito ay umaaninag sa mga pader 

at haligi ng Quezon Hall.  Sa panayam ng UPDate kay 

Toym, binanggit niya na ang inspirasyon niya para 

sa konseptong ito ay ang mga parola o lighthouse 

na nagsisilbing gabay at tandang ilaw para sa mga 

papauwing barko o bangka, at gabay na rin para sa 

ligtas na paglalayag. 

“Iniisip ko na ang unibersidad ay tila isang parola.  

Matapos ang iyong mga pag-aaral dito at mga 

karanasan, iyun ang biswal na metapora para sa iyong 

gabay na liwanag habang tinatahak mo ang landas sa 

iyong propesyunal na buhay at adbokasiya. At sa mas 

personal na lebel, ang unibersidad ang lugar kung 

saan ikaw ay babalik at babalik. O kung mayroon ka 

mang gagawin, umiinog iyon sa kanyang tradisyon, 

kung ano ang kahulugan ng pagiging gradweyt ng UP,” 

ani ni Toym. (Salin mula sa Ingles)

Sa gitnang bahagi naman ng Oblation Plaza, 

mayroong nakakabit na mga posteng kawayan, na 

may taas na apat hanggang anim na talampakan, at 

sa tuktok ay may gawa-gawang apoy na natatakpan 

ng magaan na payberglas. Sinisimbolo nito ang mga 

pangarap at dingas ng reyalidad. Ang mga parolang 

ito ay nagbibigay karangalan sa UP alumni na inalay 
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ang kanilang dangal sa unibersidad at sa ilan na inalay 

ang kanilang buhay para sa bansa.  Ika nga ni Toym, “Ang 

Oblation ay napapalibutan ng dingas na nagsisilbi ring 

layag. Para siyang taong nasa isang bangka na lumalayag  

na ginagabayan ng tatlong poste na naroroon sa mga 

haligi ng Quezon Hall na parang parola.”

Ang mga puno sa paligid ng Bulwagang Quezon ay 

naaaninagan ng mga matitingkad na pulang ilaw 

sa pamamagitan ng mga pulang spotlight upang 

magmistula itong mga punong kabalyero o fire trees—

na kumakatawan sa puno ng buhay. Pula ang ginamit 

na ilaw bilang simbolo ng simbuyo ng damdamin at 

pagiging progresibo, mga kaisipan o nag-aalab na 

kaisipan mula sa dingas na nagmumula sa sentro nito.  

Samantala, sa University Avenue “Magkakaroon din 

tayo ng konsepto ng sulô at may mga iba’t ibang kulay 

ng tela bilang biswal na kinatawan ng pagkakaiba 

(diversity). Parang pinagdugtong-dugtong na kulay 

ng tela at ito rin ang mga makikita sa Academic 

Oval,” ani ni Toym. 

Ang dingas ng Pasko sa UP Diliman

A

ng Pamaskong Programa ng UP Diliman ay 

may temang “Dingas: Adhikaing Diliman, 

Adhikaing Bayan.”

Ayon kay Tsanselor Michael L. Tan, “gamit ang 

simbolikong kahulugan ng munting dingas (spark) 

ng apoy na maaaring humantong sa isang lagablab, 

ipinagbubunyi natin kung papaano nagsisilbing 

tagapagsimula at tagapagsulong ang UP Diliman 

sa mga usaping pang-unibersidad at mga 

usaping pambayan.”

May apat na aktibidad ang pagdiriwang ngayong taon. 

Ang unang aktibidad ay isang naiibang pagdadaos ng 

taunang Pag-iilaw, kung saan ang mga dekorasyon at 

pamaskong ilaw ng iba’t ibang gusali sa UP Diliman ay 

unang bubuksan, ang ihahandog ngayong taon sa ika-

27 ng Nobyembre. 

Pinamagatang Aninag 2015, magsisimula ang 

programa sa pagbababa ng watawat sa Quezon Hall, 

5:30 ng hapon.  Mula Quezon Hall o unang istasyon, 

magpu-prusisyon ang mga kalahok papunta sa 

lima pang istasyon kung saan magkakaroon ng mga 

maiikling pagtatanghal: sa Vargas Museum, Palma 

Hall, University Library, Carillon Plaza at ang 

huling istasyon na nasa Oblation Plaza.  Tampok sa 

mga pagtatanghal na ito ang UP ROTC Symphonic 

Band, UP Rayadillo, Marynor Madamesila, UP 

Dance Company, Guitar Guild, Sigmund Pecho, 

UP Cherubim and Seraphim, UP Streetdance 

Club, UP Filipiniana Dance Group (UPFDG), UP 

Dancesport Society at mga piling koro.  Sa Oblation 

Plaza ay magkakaroon ng maikling programa na 

susundan ng pormal na pagbubukas ng pamaskong 

ilaw ng kampus na dinisenyo ni Toym Imao. 

Isang pamaskong konsyerto naman ang idaraos 

sa Disyembre 11, Biyernes sa University Theater. 

Pinamatagang Tanglaw 2015, ito ay kasabay ng 

pagdiriwang ng ika-80 taong anibersaryo ng UPFDG. 

Nahahati ang palabas sa dalawang pangunahing bahagi. 

Itatanghal sa unang bahagi ang iba’t ibang katutubong 

sayaw mula sa arkipelago samantalang sa ikalawang 

bahagi ay itatanghal ang interpretasyon sa iba’t ibang 

awiting pag-ibig at Pamasko sa saliw ng musikang jazz at 

mga makabagong sayaw. 

Ang unang palabas sa ika-3 ng hapon ay bukas sa 

publiko samantalang ang pangalawang palabas ay 

isang fundraising event para sa UPFDG. Parada ng 

mga Parol at Maskipaps: The Crossover, ang dalawang 

natitirang pangunahing aktibidad ay gaganapin mula 

hapon hanggang gabi ng Disyembre 14.  Ipaparada 

ang mga parol paikot sa Academic Oval na susundan 

ng palatuntunan sa Ampiteatro ng Unibersidad at 

tutuldukan ng isang magarbong fireworks display. 

Isa sa mga pinaka-aabangang koponan ay mula sa 

Kolehiyo ng Sining Biswal, na taunang nagpapamalas 

ng gilas at galing sa paggawa ng mga naglalakihan at 

makukulay na karosa. 

Ang Parada ng mga Parol ay susundan ng Maskipaps: 

The Crossover. Dating aktibidad ng Kolehiyo ng 

Inhenyeriya, na mula noong 2014 ay naging opisyal na 

bahagi na ito ng Pamaskong Programa ng UP Diliman. 

Isang pangkomunidad na pagdiriwang ng UP sa 

pangunguna ng Beta Epsilon Fraternity ang gaganapin 

sa UP Sunken Garden matapos ang Parada ng mga 

Parol at may temang “The Other Side.” 

Tampok ngayong taon ang pagtatanghal mula sa mga 

grupo gaya ng Urbandub, Silent Sanctuary at musika 

mula sa iba’t ibang panauhing DJ. Inaasahang dadalo 

hindi lamang mga mag-aaral mula sa UP Diliman 

kundi pati na rin sa iba’t ibang pamantasan. 
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Kapaskuhan 
 sa U P Diliman
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Mula sa kaliwang kantong larawan paikot pakanan: Ang Pag-iilaw 
noong 2001; ang UP ROTC Symphonic Band noong Pag-iilaw 2014; 
ang delegasyon ng UP Pampanga noong Parada ng mga Parol 
ng Sentenaryo ng UP noong 2008; ang fireworks display noong 
Parada ng mga Parol 2008; ang belen ng Kolehiyo ng Ekonomiyang 
Pantahanan na inilahok sa Patimpalak ng mga Belen noong 2002; 
mga kalahok na koro ng Karolfest 2014; at ang University Avenue 
noong Parada ng mga Parol 2014.
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Ang tradisyon ng Parada ng mga Parol 

sa Unibersidad ng Pilipinas

I

sang okasyon na inaabangan ng mga taga-UP 

maging ng buong madla, ang Parada ng mga 

Parol ay nagsimula noong 1922 bilang paggunita 

ng tradisyon ng pagdadala ng mga parol na 

nagsisilbing tanglaw sa mga tao habang naglalakad 

patungong “misa de gallo.”  Ito ay ginawang opisyal na 

pagdiriwang ni Jorge C. Bocobo, dating pangulo ng 

UP, noong 1934 sa kampus sa Maynila upang bigyan 

ang mga mag-aaral ng panahon na makapagsaya bago 

matapos ang taon.  

Makukulay na karosa, nagtitingkaran 

at naglalakihang mga parol na animo’y 

kumukutitap, at ang buong UP ay 

masayang nagdiriwang sa pagsapit 

ng Kapaskuhan.  Ito ang makikita sa 

pagdiriwang ng Parada ng mga Parol.  
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Ang sinaunang Parada ng mga Parol sa UP ay 

nagsisimula sa University Quadrangle sa Padre 

Faura, dadaan ng Taft Avenue, at mga kalyeng Isaac 

Peral at Florida.  Ito ay magtatapos sa harap ng 

dating Engineering Building na ngayon ay Court of 

Appeals.  Ang pagdaraos ng Parada ng mga Parol ay 

pansamantalang tumigil sa pagsiklab ng Ikalawang 

Digmaang Pandaigdig at noong panahon ng mga 

Hapon sa Pilipinas noong 1941.  Sa paglipat ng UP 

sa bagong nitong kampus sa Diliman noong 1949, 

ang Parada ng mga Parol ay muling binuhay.  Ito 

ang nagsilbing bagong simula ng buong komunidad 

ng UP matapos ang malungkot at malagim na yugto 

sa buhayin di lamang sa unibersidad at sa Pilipinas 

kundi pati na sa buong mundo.  Noon, ang mga 

kalahok sa Parada ng mga Parol sa UP Diliman ay 

magsisimulang magkumpulan sa lugar kung saan 

makikita ngayon ang Parish of the Holy Sacrifice.  

Dito magsisimula ang parada 

paikot papuntang gusali ng 

Administrasyon, dadaan sa 

mga gusali ng Liberal Arts, 

Education at Law at hihimpil 

sa gusali ng Engineering 

kung saan magkakaroon 

ng masaya at maingay na 

pagtatanghal.  Noong mga 

panahong iyon, katulad ng 

Parada ng mga Parol ngayon, 

ang di-pagkakaunawaan ay 

isinasantabi at pagkakaisa sa 

pagdiriwang ng Kapaskuhan 

lamang ang pinahahalagahan.

Noong dekada 60, ang 

Parada ay nagkaroon ng 

bagong mukha nang mahaluan ito ng Timpalak 

ng Kagandahan o beauty contest kung saan taon-

taon ay may hinihirang na Lantern Queen.  Ito 

ay natigil noong 1969 nang ginamit bilang lugar 

ng paghahatid protesta ng mga taga-UP laban sa 

pamunuan ng gobyerno ang Parada.  Ang huling 

Lantern Queen ay ang kilalang aktibistang si Nelia 

Sancho.  Walang naganap na Parada ng mga Parol 

mula 1970 hanggang 1976.  Bumalik ito noong 1977 at 

tumatak sa nakararami ang di-malilimutang tagpo ng 

mga kalahok na lumibot sa Academic Oval tangan ay 

mga sulô, di alintana ang umiiral na Batas Militar sa 

bansa.  Simula noon, nagtuloy-tuloy na ang paggunita 

ng taunang Parada ng mga Parol, maliban sa piling 

panahon na ito’y pansamantalang itinigil.

Taong 1998 nang dalhin ng UP Diliman ang Parada ng 

mga Parol sa Luneta Park bilang pakikiisa ng UP sa 

paggunita ng ika-100 taon ng Pilipinas.  Taong 2002 

naman ng sinubukang ibalik ang Lantern Queen, 

kasabay ng pagkakaroon ng Lantern King.  Taong 

2006 ng napilitang ikansela ang pagdaraos ng Parada 

ng mga Parol dahil sa nabalitang banta sa seguridad 

dahil sa napipintong pagtaas ng matrikula.  

Gayunman, ilang karosa at mga parol mula sa mga 

kolehiyo at organisasyon ng mag-aaral kabilang 

na ang Kolehiyo ng Sining Biswal (College of 

Fine Arts) ang pumarada at lumibot ng Academic 

Oval.  

Sa buong kasaysayan ng Parada ng mga Parol sa 

UP, marahil ang pinakamakulay, masaya at lubos na 

kahanga-hanga ay ang naganap noong 2008, nang 

idaos ng unibersidad ang ika-100 nitong pagkakatatag.  

Ito ay nilahukan ng lahat ng akademiko at di-

akademikong yunit sa UP Diliman at mga kinatawan 

ng bawat kampus ng UP sa iba’t ibang lugar sa 

Pilipinas.  At noong 2013, ipinadama naman ng UP 

Diliman ang pakikiisa sa mga nasalanta ng bagyong 

Yolanda (Haiyan) nang ginawang daan ang pagdaraos 

ng Parada upang maipaabot ang mga tulong at 

donasyon mula sa unibersidad.

Ngayong taon, isa na namang makabuluhang 

Parada ng mga Parol ang idaraos sa UP Diliman na 

pinamagatang “Dingas 2015” at may temang “Dingas: 

Adhikaing Diliman, Adhikaing Bayan.”  Ipaparada ang 

mga parol paikot sa Academic Oval, magkakaroon 

ng palatuntunan sa Amphitheater, at tatampukan ng 

fireworks display. 

Ito man ay hudyat ng pagtatapos ng klase upang 

gunitain ang Kapaskuhan, ang Parada ng mga Parol ay 

isang pinakaaabangang pagdiriwang ng mga taga-UP.

Ang karosa ng National Institute 
for Science and Mathematics 
Education Development na gawa 
sa mga payong, mga tsinelas, mga 
tabo at mga damit ay sinalubong 
ng masigabong palakpakan noong 
Parada ng mga Parol 2013. Matapos 
ang parada ay pinagkalas-kalas ang 
karosa at ipinamahagi ang mga 
payong, tabo, damit at tsinelas sa 
mga nasalanta ng bagyong Yolanda.
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Tanglaw

Mula sa matagumpay nilang 

pakikilahok sa Pyesta Kolon D’tal 

noong Agosto 9-18 sa Koronadal, 

South Cotabato, isang “homecoming 

concert” naman ang ihahandog ng UP 

Filipiniana Dance Group (UPFDG) 

ngayong Disyembre 11, Biyernes, 7 n.g. 

sa UP Theater. 

P

inamagatang Tanglaw, ang konsyerto ay bahagi 

ng pagdiriwang ng ika-80 taong pagkakatatag ng 

UPFDG at lalahukan ng mga kasalukuyan at 

dating mga direktor at miyembro. 

Ang konsyerto ay nahahati sa pitong bahagi na 

may mga temang ritwal at sayaw etniko, baylehan 

(ballroom), harana, hugot, pagbabalik, bukang 

liwayway at aginaldo. Tampok rito ang mga sayaw 

mula sa iba’t ibang lalawigan ng Pilipinas: Batangas, 

Cordillera, Laguna, Occidental Mindoro, Quezon, 

Palawan, Pangasinan, Tarlac at Zambales ng 

Luzon; Iloilo, Leyte at Panay ng Visayas; at Agusan, 

Bukidnon, Davao del Sur, Misamis Oriental, South 

Cotabato at Sulu ng Mindanao. Itatampok din ang 

iba’t ibang sayaw sa saliw ng mga lokal na awiting pag-

ibig at pamasko.   

Bahagi rin ng konsyerto 

ang pagkilala sa mga 

tagumpay ng UPFDG at 

ng mga miyembro nito.

Ang UPFDG ay 

itinatag noong 1935 

ni Francisca Reyes-

Aquino, Pambansang 

Alagad ng Sining sa 

Sayaw, at unang kinilala 

sa pangalang “UP 

Folk Song and Dance 

Club.” Sa kasalukuyan, 

ang UPFDG ay nasa 

pamumuno ni Peter 

Alcedo Jr.

Isa ang UPFDG sa 

mga premyadong 

grupong pangtanghal 

ng UP na kilala hindi 

lang sa Pilipinas 

kundi maging sa 

buong mundo. Sila 

rin ang opisyal na 

“folk and modern 

jazz dance group” ng 

UP Diliman. 

Para sa tiket sa 

konsyerto, makipag-

ugnayan kay Chesca 

Opoc (CP No.: 0927-

5171721.)
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Komite para sa Pamaskong Programa 2015 ng UP Diliman

Dr. Nestor T. Castro, Bise Tsanselor para sa Gawaing Pangkomunidad

Puno ng Sub-komite para sa Parada ng mga Parol

Dr. Sir Anril P. Tiatco, Direktor, UP Diliman Information Office 

at Tagapamahalang Opisyal, Opisina sa Pagpapasimuno sa Kultura at mga Sining

Puno ng Sub-komite para sa Natatanging Programa, Publicity at Imbitasyon

Prop. Josefina F. Estrella, Direktor, Kompleks ng Teatro ng Unibersidad

Puno ng Sub-komite para sa Site Design at Paglalatag ng Ilaw at Sub-komite sa Pag-iilaw

Engr. Pacifico B. Gonzales, Gumaganap na Direktor, Opisina ng Pangangalaga sa Kampus

Puno ng Sub-komite para sa Site Preparation

Atty. John S. Baroña, Gumaganap na Tagapamahala ng Seguridad

Puno ng Sub-komite para sa Seguridad

Prop. Virginia C. Yap, Bise Tsanselor para sa Administrasyon

Puno ng Sub-komite para sa Pinansya, Pagkain at Pamatid-uhaw

Aninag 2015

José Estrella, Pangkalahatang Direktor

Toym Imao, Pangkalahatang Disenyo

Chino Toledo, Konduktor at Direktor ng Musika

Sir Anril Tiatco, Pangkalahatang Manunulat at Konsepto

Jem Javier at Kevin Saure, Manunulat at Konsepto

Bryan Viray, Dramaturgo

Barbie Tan-Tiongco, Disenyo ng Ilaw at Direktor Pangteknikal

Sigmund Pecho, Disenyo ng mga Papet

Io Balanon, Katuwang sa Disenyo ng mga Papet

Manuel Casalan, Tagapamahala ng Produksiyon

Ysmael Mendoza, Tagapamahala ng Entablado

Tanglaw 2015

Peter Alcedo Jr., Pangkalahatang Direktor at Disenyo ng Ilaw

Jourdan Bartolome, Katuwang na Direktor

Eric Cruz, Disenyo ng Entablado

Sir Anril Tiatco, Pangkalahatang Manunulat at Konsepto

Jem Javier at Kevin Saure, Manunulat at Konsepto

Barbie Tan-Tiongco, Direktor Pangteknikal

Ysmael Mendoza, Tagapamahala ng Entablado
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