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Terima kasih atas dukungannya terhadap JKT48. Kembali kami memberikan konten eksklusif hanya untuk member JKT48 Official Fan Club.

Line-up

[News]
JKT48 di Yogyakarta, OFC Event “JKT48 Goes to Museum Layang-layang”,
dan Heavy Rotation Special Theater Show
[JKT48 Journal]
[Member’s Corner]
JKT48 Trainee Shinta Naomi

[News]

JKT48 Tampil di Yogya Dua Hari Berturut-turut
JKT48 sampai di Yogyakarta pada 19 April 2013 untuk tampil di Konser Seru Global TV. Namun sebelum itu, mereka menyempatkan diri
menyapa fans lewat Meet & Greet di SMAN4 Yogyakarta. Uniknya, dari
hotel menuju ke tempat acara, mereka semua naik andong. “Ternyata
naik andong itu seru ya!,” kata Nabilah.
Setelah Meet & Greet, mereka melanjutkan perjalanan untuk tampil
di Konser Seru Global TV. Meskipun saat itu hujan, namun sambutan
penonton yang meriah membuat para member bersemangat untuk
tampil maksimal.
Keesokan harinya, JKT48 tampil di GOR UNY dalam acara EARTH DAY
FESTIVAL. Penontonnya sangat luar biasa! Mereka benar-benar membuat lautan lightstick! JKT48 membawakan 6 lagu (Heavy Rotation,
Ponytail to Chou Chou, Hikoukigumo, Oogoe Diamond, Baby! Baby!
Baby! dan Gomen ne SUMMER) yang sangat menghibur.

Karena hujan, beberapa member JKT48 sampai terpeleset saat di atas panggung.
Untungnya tak ada yang cedera di kecelakaan tersebut.

Menjelajah kota di atas andong.

Meet & Greet di SMAN 4.

Mungkinkah hiasan Planet Bumi raksasa di atas panggung menjadi isyarat bahwa JKT48
akan meraih sukses di dunia? Kami harap demikian!

[News]

“Heavy Rotation”

SPECIAL THEATER SHOW
yang penuh kejutan!

Pada 22 April 2013, diadakan pertunjukan Heavy Rotation Special Theater Show
untuk para pemenang dari album pertama JKT48 “Heavy Rotation” tipe A. Acara
dibuka oleh video dari Melody Nurramdhani yang bercerita tentang awal mula
JKT48, setelah itu dilanjutkan oleh penampilan mereka membawakan Heavy Rotation. Kemudian, satu per satu lagu dari album tersebut dibawakan, lengkap dengan
cerita di balik layar tiap lagu.
Pertunjukan malam itu diakhiri dengan kejutan. Setelah encore, diputarlah video
pengumuman tim senbatsu untuk single terbaru. Mereka adalah Aki Takajo, Ayana
Shahab, Beby Chaesara Anadila, Delima Rizky, Devi Kinal Putri, Gabriela Margareth
Warouw, Haruka Nakagawa, Jessica Vania, Jessica Veranda, Melody Nurramdhani
Laksani, Nabilah Ratna Ayu Azalia, Rena Nozawa, Rezky Wiranti Dhike, Rica Leyona,
Shania Junianatha, dan Stella Cornelia. Penonton pun riuh!
Namun, kejutan tidak berhenti di situ! Kejutan terbesar justru datang dari pengumuman single baru JKT48 yang berjudul “RIVER”! Sungguh sebuah kehormatan
bagi JKT48 untuk dipercaya membawakan lagu legendaris tersebut. Akhirnya,
penampilan mereka membawakan RIVER menjadi penutup acara yang keren!

[News]

Jeje sepertinya tahu apa yang akan dilukisnya. Bagaimana
dengan Sendy?

Frieska melukis logo klub sepakbola favoritnya.

EVENT OFC JKT48
“JKT48 Goes To Museum Layang-layang”
Patio et utpatem dolessi

“Bisakah kalian menebak ini gambar apa?”

Acara ini digelar pada 1 Mei 2013. Meski hujan, namun para anggota JKT48 dan
OFC tetap dapat bersenang-senang. Mereka dibagi menjadi tiga grup. Grup pertama kebagian membuat kerajinan tanah liat, grup kedua melukis layang-layang
dan grup ketiga menghias payung. “Meskipun aku nggak bisa gambar, tapi aku
senang ikut acara ini,” ujar Shania Junianatha dengan ceria.

Lihatlah betapa tekunnya grup Novinta!

[JKT48 Journal]

JKT48 Trainee saat gladi resik di MNC
Channel, mereka lucu-lucu, kan?
Sebelum syuting Magnificent Colors of 7th Years MNC Channel
dimulai, JKT48 Trainee melakukan gladi resik di pagi hari. Lihatlah
ekspresi wajah mereka yang menahan kantuk!

“Aku kangen kasur dan bantalku...”

“Sampai kapan kami harus berhenti bergerak dan berpose seperti ini?”

JKT48 Team J in Japan

Siapa ya yang ditelepon Rica?

Jeje punya nafsu makan yang BESAR!

Jeje dan Delima suka banget sama kamera.

Lihat kereta di atas sana!

Kami juga suka kamera!

Pada 28 April, JKT48 diundang untuk
tampil di acara AKB48 Group Rinji
Soukai “Shiro Kuro Tsukeyou Janaika!”
di Nippon Budoukan. Beberapa
hari sebelum pertunjukan, mereka
menyempatkan diri berjalan-jalan di
Tokyo. Menyenangkan sekali bukan?!

“Yakin kita ngeliat peta yang sama?”

[Member’s Corner]
Nama: Shinta Naomi (Naomi)
Usia: 18 tahun
Pendidikan: SMA kelas 3

Penari seksi yang berotot!
Apa yang kamu rasakan ketika tahu
kalau JKT48 Trainee mendapat setlist
“Boku no Taiyou”?
Jujur aku kaget. Aku nggak nyangka kalau
JKT48 Trainee bakal bawain setlist baru
secepat ini. Apalagi ini “Boku no Taiyou”,
setlist yang dibawain sama AKB48 Himawari-gumi dan Team 4.
Aku senang JKT48 Trainee dipercaya
menampilkan “Boku no Taiyou” . Aku yakin
ini bakal jadi pengalaman yang sangat
menyenangkan.
Bagaimana proses latihan untuk setlist
“Boku no Taiyou” ini?
Capek banget! Jadwal latihannya sangat
padat. Padahal sebelum dapet setlist
baru ini pun jadwal latihannya sudah
banyak banget, belum latihan fisik. Aku
yakin aku sudah mulai berotot, lihat aja
tanganku! Hehehe...
Ada pengalaman unik atau lucu saat
latihan buat setlist baru ini?
Oh, waktu latihan buat gerakan Idol
Nante Yobanaide. Awalnya aku agak
malu. Soalnya gerakannya itu imut
banget. Aku tuh lebih cocok buat gerakan-gerakan yang seksi, soalnya aku
memang seksi! Hehehe...

Ngomong-ngomong seksi, memangnya
teman-teman kamu juga berpendapat
demikian?
Ya iyalah. Malah mungkin mereka sedikit
iri sama keseksianku. Hahaha...
Ada lagu dan unit song favorit di “Boku
no Taiyou”?
Aku suka semua lagu-lagunyaI Semuanya
lagu-lagu yang enak dibawakan dan didengarkan. Tapi lagu favoritku Idol Nante
Yobanaide, soalnya aku juga bawain itu.
Ada pesan-pesan untuk anggota Official Fan Club?
Terima kasih sudah mendukung kami
dari awal, dari belum apa-apa sampai
detik ini. Jangan lupa datang ke teater
dan menonton setlist baru kami “Boku
no Taiyou”. Kami akan menunggu kalian
semua!
***
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