ANTUSIAS SAMBUT PARA BINTANG, PEMIRSA SETIA GTV PADATI
EVENT AMAZING ALL STARS FEST

Jakarta 18 Juni 2022 – Bahagia ketemu langsung para bintang Amazing Drama, IPA & IPS dan Anak
Jalanan A New Beginning serta The Voice All Stars, pemirsa setia GTV sambut antusias event Amazing All
Stars Fest. Tidak hanya sebatas meet & greet, pengunjung yang beruntung pun bisa ikutan Singing &
Acting Challenge sampai main games bareng dengan Cakrawala Airawan, Angga Putra dan Lily Zalea dari
Anak Jalanan A New Beginning, Venly Arauna, Jessica Lucyana dan Malida Dinda dari IPA & IPS serta Rafi
Galsa, Olivia dan Sosila dari The Voice All Stars. Mereka yang beruntung juga pulang dengan membawa
hadiah total jutaan rupiah, merchandise exclusive GTV X Soulyu Beauty.
Serunya lagi, kita semua bisa tahu secara langsung, bagaimana sih keadaan backstage dari Anak Jalanan
A New Beginning serta IPA & IPS, Amazing Drama yang kita sayang sama – sama ini. Dan ternyata, para
cast ini aslinya sangat akrab dibalik kamera, tak heran akting mereka terasa begitu nyata. “Kita ngobrol –
ngobrol biasanya, biar makin akrab” sahut Lily Zalea (18/06/22). “Gue kalo syuting sering ditemenin istri
tercinta” sambung Angga Putra (18/06/22). Ketika ditanya siapa yang paling jahil di lokasi syuting, Cakra
langsung menunjuk Angga dengan cepat. “Si paling jail itu ya keliatan ya yang paling enggak bisa diem,
Si Angga. Dia itu enggak bisa liat orang diem dan bernafas anteng ” canda Cakra (18/06/22). “Buat
ngejaga mood” terang Angga.
Lain lagi dengan para pemain Anak Jalanan A New Beginning, para pemeran IPA & IPS punya cara
tersendiri untuk mengisi waktu dan beristirahat selama jeda syuting. “Oh, kita kompak banget. Kalo

break syuting, kita cari tempat buat makan bareng, mabar bareng, sharing bareng dan kita juga sering
main bareng – bareng juga diluar” kata Davin (18/06/22). Tanpa diduga, kita tahu fakta baru nih di
event Amazing All Stars Fest, Jessica mengaku diri sebenarnya berkepribadian introvert, jadi ia seringkali
memilih untuk beristirahat sambil menggambar di ruang istirahat saat harus menunggu giliran syuting.
“Jessica tuh jago gambar” puji Dinda spontan sambil thumbs up ke arah Jessica (18/06/22).
Untuk terus melihat penampilan para bintang ini, saksikan The Voice All Stars setiap hari Jumat pukul
19.00 WIB, Amazing Drama IPA & IPS setiap Sabtu – Kamis pukul 18.30 WIB, Anak Jalanan A New
Beginning setiap Sabtu – Kamis pukul 20.30 WIB dan Jumat pukul 22.00 WIB. Follow akun Instagram dan
TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik dari artis – artis
kesayangan kamu. Program The Voice All Stars, IPA & IPS serta Anak Jalanan A New Beginning juga bisa
kamu saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.
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