
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Special Guests 
	   	  



Special Guest:  
Yumiri Hanamori 
 

 

Profil artis: 

Nama panggilan “Hanabay” 

Meskipun masih pelajar menegah, artis pengisi 

suara, Yumiri, telah banyak menuai prestasi 

yang mengesankan, dafar film yang 

diperankannya termasuk “ACE OF DIAMOND” 

(berperan sebagai : Sachico Umemoto), The 

ROLLING GIRLS” (berperan sebagai : Chiaya 

Misono), “ETOTAMA” (berperan sebagai : 

Uritan). Dia juga dikenal dengan keahliannya di 

bidang tarik suara, dia menyanyikan lagu 

karakter untuk “THE ROLLING GIRLS” dan 

“ETOTAMA”. 

Karir Yumiri berkembang ke dunia radio, video 

games, dengan kiprahnya dalam “YUKI YUNA 

IS A HERO: MEMORY OF THE FOREST” 

(dimana berperan sebagai Gin Minowa), 

“REBELLION BLADE” (berperan sebagai: 

Amu) dan “CRUSADER QUEST (berperan 

sebagai : Popo) 

Links: 

 Twitter resminya: 

https://twitter.com/hanayumi09 

Staff Twitter resiminya: 

https://twitter.com/swallow_info 

Website resminya: 

http://swallow-p.com/va_hanamori.html 

 
	   	  



Special Guest: MICHI 

 

Profil Artis: 

Lahir : 30 maret 1996 di Okinawa Jepang 

Michi yang berusia 19 tahun dari Okinawa awal 

karirnya sebagai penyanyi Anisong. 

Di produseri oleh Elements Garden, sebagai 

salah satu group pengagas terkenal Anisong,  

MICHI  memulai karirnya dengan single lagu 

“Cry for the Truth/ Secret Sky”, lagu yang 

menjadi pengisi diawal dan penutup serial TV 

Anime “ROKKA: BRAVES OF THE SIX 

FLOERS”. Pada awalnya sang produser 

menginginkan penyanyi yang berbeda beda 

untuk tiap tema filmnya, dan MICHI mengikuti 

audisi musik untuk “Akhir Film”  namun sang 

produser mendengar karakter suara MICHI yang 

tidak seperti yang lainnya, dimana merasakan 

suara yang bagus, pada akhirnya mereka 

memutuskan MICHI untuk menyanyikan tema 

lagu awal dan lagu akhir untuk lagu Gamesnya. 

Moto pribadinya adalah “Anime adalah bahasa 

universal” 

Links：  

Twitter Resminya 

https://twitter.com/Michi_Stbe 

Staff Twitter Resminya 

https://twitter.com/Michi_Staff 

Website Resmi 

http://swallow-p.com/michi 

 
 

  



Special Guest: Yurika Endo 

 

Profil Artis: 

Yunika adalah pemenang The Grand-Prix award 

pada acara kedua Pony Canyon “Audisi Grand -

Prix Koe Tama” tahun 2012. Pada april 2013 dia 

dikenal sebagai penyayi duo Anisong “YURI＊

KARI”, yang mana kiprahnya termasuk dalam 

pengisi akhir lagu untuk serial TV Anime “The 

SERVING CRIME EDGE”. Pada saat itu Yurika  

juga sedang memulai  karirnya sebagai artis 

pengisi suara.  

Pada February 2014 dia telah merilis lagu solo 

pertamapnya yang berjudul ““MONOCRHOME 

OVERDRIVE”, yang mana terdapat pada musik 

penutup untuk serial TV Anime “Z/XIGNITION”, 

dan singel lagu keduanya yang dirilis pada tahun 

yang sama juga telah terpilih menjadi musik 

penutup untuk serial TV anime “MAGIMOJI 

RURUMO”. 

Selain karirnya yang sangat sibuk sebagai artis 

pengisi suara, dia dikenal dengan perannya 

dalam “Haruno Yoshikawa”  dalam serial TV 

popoler “ACE OF DIAMOND”.  

Links: 

Twitter Resminya 

https://twitter.com/endo_yurika 

Staff Twitter resminya: 

https://twitter.com/swallow_info 

Website resminya: 

http://yurika-endo.com/ 

 
 

  



Special Guest: Mai Fuchigami 

 

Profil artis: 

Mai Fuchigami adalah artis berbakat pengisi 

suara, lahir di Fukuoka Prefecture, Jepang, 

belum lama ini dia banyak mengisi multi peran 

dalam film populer anime, keahlianyan bisa 

memerankan karaker suara yang berbeda-beda 

seperti memerankan Iona dalam Arpeggio of 

Blue Steel -Ars Nova- sampai memerankan 

suara untuk Alice Yotsuba / Cure Rosetta dalam 

Dokidoki!! PreCure.  Peran lainnya yang dia 

perankan mengisi suara dalam : 

• Nagisa Shiota – Assassination Classroom 

• Miho Nishizumi – Girls und Panzer 

• Petralka Anne Eldant III – Outbreak Company 

• Kaede Ikeno – Sakura Trick 

• Meitan – Etotama 

• Maekawa-san – Denpa Onna dan Seishun 

Otoko. 

dia  mengisi multi peran berperan sebagai Iona 

dan  Miho dalam film  Arpeggio of Blue Steel -

Ars Nova - dan Girls und Panzer respectively 

pada tahun 2015. 

Selain kelahlianya di dunia pengisi suara dia 

juga aktif di Radio dan siaran internet dengan 

acara regularnya “HFH”. 

Salah satu kegemarannya adalah 

menngumpulan informasi mengenai burung-

burung,  khususnya burung Beo dan burung 

Parkit. 

Links: 

Twitter Resminya 

https://twitter.com/fuchigami_mai 

Blog Resminya 

http://ameblo.jp/fuchigami-mai/ 

 
 

  



Special Guest: Show Hayami 

 

Profil artis: 

Show Hayami berasal dari kota Hyogo Jepang. 

Sang veteran aktor pengisi suara yang telah 

berkecimpung didunia pengisi suara lebih dari 

30 tahun, pengisi karakter suara yang sangat 

terkenal dengan gaya suaranya yang dalam. 

Beberapa karakter yang diperankannya mengisi 

suara sebagai : 

• Maximilian Jenius – The Super Dimensional 

Fortress Macross 

• Sairen no Hebi – Shakugan no Shana 

• Tokiomi Tohsaka – Fate/zero 

• Akechi Mitsuhide – Sengoku Basara 

• Sousuke Aizen – Bleach 

• Selain di dunia anime beliau juga terkenal 

dengan mengisi suara untuk beberapa serial TV 

Amerika, dan berpartisipasi dalam acara-acara  

anime serta sebagai penulis sekaligus produser 

untuk serial “S.S.D.S”. dia juga sebagai 

penyanyi yang handal dimana telah merilis 9 

album sampai saat ini. 

Links: 

Twitter resminya 

https://twitter.com/show_ism 

 
 

  



Special Guest: Majiko 

 

Profil artis: 

Semasa muda Majiko di besarkan di lingkungan 

yang senang mendengar lagu barat, musik rock 

dan juga musik daerah yang mana ibunya 

adalah sebagai vokalis dan pengajar tarik suara. 

Di masa sekolahnya dulu sebelum dibubarkan  

Majiko pernah menjadi pemain drum dan vokalis 

di perkumpulan sekolahnya yang diberi nama  

“Kei-on”, tampil di berbagai acara dan konser 

adalah salah satu caranya meredam dirinya 

dengan bermain musik. 

Saat memasuki sekolah musik, Majiko sangat 

fokus memposisikan dirinya menjadi sebagai 

vokalis. Popularitasnya mulai terdengar 

semenjak menaruh karya nyannyiannya pada 

situs video musik pada bulan Juni 2010. 

Dia tampi; perdananya di depan publik pada 

acara musik ETA Desember 2013, tidak hanya 

penonton yang dibuat memukau tapi para 

pengisi acara dan penyelenggara acara sangat 

terkesan dengan penampilannya.  

Dengan suaranya yang mampu membangkitkan 

emosi pendengarnya, Mojiko aktif di dunia 

internet sebagai suara perempuan yang 

Powerhouse, bagaimanapun pada saat tidak 

menyanyi dia mempuyai suara yang lembut. 

Menurutnya “hal itu tak pernah dipikirkan olehku 

namun semua curahanku muncul ketika sedang 

bernyayi”. 

Links: 

Situs Resminya: 

majiko.jp 

Situ resmi YouTube channel: 

https://www.youtube.com/user/majikoofficial 

Laman resmi Niconico Douga: 

http://www.nicovideo.jp/mylist/19423219 

Twitter resminya: 

https://twitter.com/majakoja 

Akun resmin Instagram: 



http://instagram.com/_majiko_ 

 
 

Special Guest: mikitoP 

 

Profil Artis: 

Pada bulan Maret 2010,  dia menjadi produser  

Vocaloid producer dengan judul lagunya 

“Kokuhaku”, setelah sebelumnya bergabung 

dengan sebuah band, nama mikitoP muncul 

ketika dia sedang membuat  Vocaloid “miki”. 

dan terkenal dengan mengunakan Hatsune Miku 

ketika sedang bermusik. 

Setelah merilis “Sayoko” pada bulan Agustus 

2011 dan ditonton lebih dari 100 ribu views, 

membuat karirnya makin populer dengan hits 

“Shinzou Democracy” dan “Setsuna Plus”.  

Kemudian pada bulan Agustus 2012, karya 

ciptaanya “Li Aru Fanclub” di rilis dan di tonton 

oleh lebih dari 3.3 juta penonton sampai saat ini. 

Karya ciptaanya banyak dikenal sebagai 

produser musik Vocaloid, seperti 

 “Sarishinohara” dan “Yuudachi no Ribbon”.  

Dengan musik gitar di tengah lagunya , 

musiknya mulai dari lagu – lagu sentimental 

yang dapat memukau hati sekaligus unik dan 

unsur musik pop. Dia juga bernyanyi untuk 

orang lain, single perdananya dengan suara 

aslinya di luncurkan bulan Juli 2015. 

Links: 

Situs Resmi : 

mikitop.com 

Twitter Resminya: 

https://twitter.com/mikito_p_ 

Laman  niconico douga / laman komunitas: 

www.nicovideo.jp/mylist/19099704 

com.nicovideo.jp/community/co412486 

Situs resmi YouTube channel: 

https://www.youtube.com/user/TeiTeiMikito 

Blog resminya: 

http://ameblo.jp/mikitop-123/ 



 
 

Special Guest: nob-c 

 

Profil artis: 

nob-c adalah seorang karaketer disainer dan 

ilustrator. Dia di kenal dengan hasil karaya 

ilustrasinya yang hangat dan penuh perhatian 

serta detil, dalam keahliannya pada grafik yang 

halus. 

Hasil karyanya dalam karakter dari berbagai 

jenis games, dan sebagai pencipta karaker 

desiner untuk acara Anime Urawa no Usagi-

chan tahun 2015. Dan dalam Aquarion Logos 

yang hanya di tayangkan di Jepang, dia juga 

terlibat sebagai pecipta bererapa karakter 

musuh. Saat ini, dia berkerja hanya untuk 

menciptakan  karakter anime dan seterusnya. 

Links 

Twitter resminya: 

http://twitter.com/nob_c2 

 
Special Guest: Junko Takeuchi 

 

Profil Artis: 

Junko Takeuchi  berasal dari kota Saitama, 

Jepang dan lahir pada tanggal 5 April.  

Karirnya banyak dikenal didunia anieme, 

termasuk sebagai pengisi suara laki-laki, 

beberapa penampilannya mengisi suara sebagai 

• Naruto Shippuden – Naruto Uzumaki 

• One Piece – Sabo (young) 

• Digimon Adventure – Gomamon 

• Inazuma Eleven – Mamoru Endo 

• Yu-Gi-Oh! Duel Monsters – Mokuba Kaiba 

• Yes, PreCure5 – Rin Natsuki 

• Selain itu Junko Takeuchi aktif sebagai artis 

penyanyi,  dan akan tampil sebagai  

Ms Takeuchi  pada acara  AFAID 2015 menjadi  

special guest/ bintang tamu untuk acara the 

BORUTO: NARUTO THE MOVIE. Jika ingin 

melihat penamlilannya dia akan tampil pada 



acara Stage Event  dan anda di haruskan 

memiliki tiket Exhibition+tiket Stage untuk dapat 

menonton  the stage event.	  
 

  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cosplay Guests 
  



Guest Cosplayer - Angie 
(Malaysia) 

 
 

Bintang Cosplay yang mulai terkenal di Asia 

Tenggara, Angie telah berkecimpung di dunia 

Cosplay lebh dari 100 karakter anime sejak 

tahun 2008. Pada setiap acara Cosplay 

penampilannya selalu mempesona di setiap 

acara Cosplay di Asia tenggara. 

Dengan lebih dari 57,000 ribu menyukainya di 

Facebook, Angie terbukti telah banyak yang 

mendukungnya dari para penggemar Cosplay di 

Asia Tenggara dengan kecintaanya di dunia 

anime, silahkan kunjungi  

Worldcosplay: http://worldcosplay.net/member/3

438/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Angie709

9 

 
 

	   	  



Guest Cosplayer - Baozi & 
Hana (China) 

 

Baozi    
Baozi  adalah bintang tamu Cosplay Duo dari 

China dan selalu tampil dengan Hana dan selalu 

tampil heboh diantaranya telah banyak tampil di 

Majalah Cosplay “拓普志” dan “菠萝志”. 

Worldcosplay: http://worldcosplay.net/member/2

4609 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ba

ozi-hana/346387008839493 

Hana  
Selalu tampil besama Baozi sebagai Cosplay 

Duo, Hana adalah seorang make-up artist yang 

handal, mereka berdua berasal dari China, 

Mereka berdua sering tampil sebagai tamu/juri 

untuk acara-acara Anime dan Kompetisi 

Cosplay dinegaranya 

Worldcosplay: http://worldcosplay.net/member/2

4609 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ba

ozi-hana/346387008839493 

 
	   	  



Guest Cosplayer - Ely (Taiwan) 

 

Dipersembahkan oleh CosCom, si Manis dan 

rupawan Cosplayer dari Taiwan, Ely akan tampil 

untuk pertamakalinya di AFAID 2015 di 

Indonesia! 

Ely melesat terkenal di dunia komunitas cosplay 

di Taiwan dan di wilayah negara Asia Timur 

lainnya dengan gayanya yang cantik dan ciri 

khasnya sebagai Skuya dari Serial Touhou, dan 

banyak memerankan karakter yang banyak 

digemari dari dunia games dan serial anime,  

dengan penampilannya yang selalu memukau, 

seperti menjadi feisty Asuka dalam serial the 

Evangelion, sampai menjadi Yudachi yang 

menawan dari Kantai Collection, dan juga shy 

Gokotai from Touken Ranbu – Ely selalu 

memukau para fansnya dan para pendukungnya 

dengan Cosplay yang diperaninnya. 

Laman resmi 

facebook: http://www.facebook.com/eeelyeee 

Instagram: https://instagram.com/eeelyeee/ 

CURE: http://ja.curecos.com/profile/?ch=92371 

Twitter: https://twitter.com/Ely_eee 

Weibo: http://www.weibo.com/eeelyeee 

半次元: http://bcy.net/u/768355 

AMPLE: http://ample-

cosplay.com/?u=0000003874 

 
 

  



Guest Cosplayer - KANAME☆ 
(Japan) 

 
 

Cosplayer guest (Japan) 
Selebiriti Cosplayer KANAME☆  akan menyambut 

penggemar dan pengunjung dengan panampilan 

Cosplaynya yang menarik.  Peran Cosplaynya 

sebagai Cloud dari “Final Fantasy VII Advent 

Children” sampai peran Ichigo dari “Bleach” dan 

Portgas D.Ace dari “One Piece”, KANAME☆ selalu 

membuat wow para fansnya dengan kualitas 

penamilannya yang bagus di dunia Cosplay. 

Saat ini KANAME☆ adalah sebagai Ambassador 

Cosplay untuk Anime Festival Asia 

Archive: http://www.cosp.jp/prof.aspx?id=8491 

Twitter: https://twitter.com/knm0q0 

 

Guest Cosplayer - Otogi 
Nekomu (Japan) 

 
 

Pernah dianugrahi sebagai gadis paling cantik dari 

Akhibara, Otogi Nekomu adalah seorang bintang 

cosplay terkenal dibawah asuhan HoriPro.  Sebagai 

pecinta komik Jepang dan Anime, Otogi Nekomu 

bercita-cita ingin menjadi artis pembuat komik 

Jepang kelak nanti. 

Ini akan menjadi penampilan pertamanaya di 

Anime Festival Asia di Indonesia. 

Website: http://www.gotchamall.com/otoginekomu/ 

Twitter: https://twitter.com/otoginekomu 

 

	   	  



Guest Cosplayer - Liui (The 
Philippines) 

 

Dipersembahkan oleh CosCom, Liui Aquino 

(sering dikenal sebagai “Liui”) dari Philippines 

adalah bintang cosplay yang sedang naik daun 

dan banyak penggemarnya dan antusias 

menyukainya beberapa tahun terakhir ini. 

Liui  sangat beruntung  selalu sukses 

memerankan karakter Cosplay yang banyak 

digemari seperti Hiccup dari How to Train Your 

Dragon series, Tadashi dari Big Hero 6 dan Jack 

Frost dari Rise of the Guardians,  dari semua 

perannya tersebut sangat memukau dan 

menarik  perhatian bahwa yang selama ini 

ditonton dilayar bisa nyata tampil didepan 

penggemarnya. Official Facebook 

page: https://www.facebook.com/dorkyliui 

Official Twitter: http://twitter.com/LordLiuiThe1st 

Official Deviantart: http://liui-

aquino.deviantart.com/ 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=p91c

6tyFRWY 

 
Guest Cosplayer - Pinky Lu Xun 
(Indonesia) 
 

 
 

Pinky Lu Xun adalah Cosplay kebanggaan dari  

Indonesia.  Dikenal sebagai generasi pengagas 

Cosplay di Indonesia, dia juga pernah tampil dan 

satu – satunya perwakilan dari Indonesia di 

ARCC pada tahun 2009. Karana kontribusinya 

pada komunitas Cosplay, sampai saat ini dari 

Indonesia selalu menjadi tamu perwakilan dari 

Indonesia pada acara ARCC. Pinky Lu Xun juga 

telah tur ke berbagai negara di Asia tampil 

sebagai Juri di acara kompetisi Cosplay 

International. 

Instagram: http://instagram.com/pinkyluxun 

Facebook: http://facebook.com/pinkyluxun 

Twitter: http://twitter.com/pinkyluxun 

 
	   	  



Guest Cosplayer - 
Punipun(Indonesia) 

 

Dikenal sebagai si Momo yang imut & lucu dari 

Moe Moe Kyun maid café, si Imut Punipun 

bergabung sebagai tamu cosplayer tahun ini, 

terkenal di Indonesia karena kecantikan sebagai 

Cosplay yang imut dan cantik, dia terpilih 

menjadi Cosplayer resmi dari Oren re:ON 

Comics. Punipun juga seorang musisi berbakat 

dan dapat memainkan alat musik piano, cello 

bahkan drum! 

Facebook: https://www.facebook.com/punipun07 

Blog: http://puni2.blogspot.com 

 
Guest Cosplayer - Richfield 
(Indonesia) 

 

Dia menjadi satu – satunya tamu kehormatan 

Cosplayer dari Indonesia, terkenal dengan 

kostumnya yang sering di tampilkannya seperti  

Garo, The Skullman, Briareos, IronMan, 

RoboCop, Ultraman, Darth Malgus dan banyak 

lagi.  Dia memulai karirnya pada tahun 2007 dan 

pada tahun 2010 menjadi juara kedua di acara 

ARCC. 4 tahun berturut-turut  menjadi juri lokal 

ARCC Judge pada babak penyisihan dan final di 

Singapore. Pada tahun 2013 dia ditunjuk 

sebagai Ambassador AFAID. Setelah kiprahnya 

bergabung dengan Kaname pada tema kostum: 

Kamen Rider Kabuto, di AFA ID 2015, dia akan 

kembali menjadi  juri untuk kompetisi kostum 

baru dan akan bergabung dengan Pinky Lu Xun 

dan YingTze dalam tema kostum yang sama. 

Laman resmi 

Facebook: www.facebook.com/redcomne 

WorldCosplay : worldcosplay.net/member/58272 

 
	   	  



Guest Cosplayer - YingTze 
(Malaysia) 

 
 

Mendapat perhatian penggemarnya di seluruh 

Asia Tenggara, Cosplayer asal Malaysia  

Ying Tze  tidak pernah mengecewakan 

penggemarnya  dengan karya Cosplaynya.  Dia 

akan tampil kembali di AFA ID tahun ini untuk 

bertemu langsung dengan penggemarnya! 

Kostum keren karya hasil buah tangannya, 

YingTze lulus dari sekolah design ternama di 

Malaysia. Mengasah keterampilannya di dunia 

fashion setiap kostumnya dibuat dengan 

tangannya sendiri.  Penggemarnya bertambah 

lebih dari 60,000 di laman Facebook-nya, 

YingTze tidak hanya terkenal dinegaranya tapi di 

belahan Asia Tenggara. 

Laman resmi 

Facebook: https://www.facebook.com/YingTze1

206 

Laman resmi 

WorldCosplay : http://worldcosplay.net/member/

yingtze/ 

 
 

  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fitur Anime 
  



Fitur Anime: Assassination 
Classroom 

 

Kata pengantar: 
Mahluk misterius dengan kekuatan yang sangat 

besar untuk menghancurkan 70% bulan tiba – 

tiba muncul  dan menyatakan bahwa  ia akan 

menghancurkan planet Bumi pada bulan Maret 

tahun depan. 

Akan tetapi sampai saat itu, untuk beberapa 

alasan mahluk itu mengatakan bahwa ia akan 

mengajar kelas 3-E (dimana masa 

ketidakcocokan siswa berakhir) di sekolah 

menengah Kunugigaoka di Jepang. Mahluk ini 

mempunyai kekuatan yang luar biasa bahkan 

sampai tentarapun tidak bisa melawannya. Dan 

para pemimpin didunia yang tersisa tidak ada 

pilhan lain selain bergantung dengam kelas E di 

sekolah menengah  Kunugigaoka untuk 

mengalahkan mahkluk itu. Tugas Kelas E 

adalah untuk membunuh mahluk misterius 

=“Koro Sensei” (“korosenai”; tidak bisa 

membunuh “Sensei”; guru) dan menyelamatkan 

dunia dari kehancuran total, dan mereka harus 

menyelesaikan tugasnya sebelum mereka lulus! 

Meskipun dengan keadaan yang tidak biasa 

para pelajar melakukan tugasnya yang terbaik 

dan tetap positif dan tumbuh serta belajar. 

 
Day Stage: 
AFA ID 2015  mendapat kehormatan dengan 

penampilan aktor pengisi suara, Show 

Hayami  akan tampil di panggung dan berdiskusi  

mengenai keterlibatannya di kelas pembantaian. 

Sesi ini terbuka bagi semua penggemar yag 

mempunyai tiket AFAID 2015 VIP, GA and 

Exhibition + tiket Stage,  dan juga akses ke 

acara hari lainnya termasuk acara Penamilan 

Artis Pengisi Suara  dan Artis Anisong, 

Kompetisi Cosplay ARCC dan pertunjukan 

lainnya .Links:  

Situs resmi  – http://www.ansatsu-anime.com/ 



 
	   	  



Fitur Anime: BORUTO: 
NARUTO THE MOVIE 

 
 
Day Stage: 
	  
AFAID 2015, bersama dengan ODEX, 

sangat senang bisa menampilkan aktris 

pengisi suara Naruto, Ms Junko Takeuchi, 

untuk berbagi pengalaman dengan para 

peggemar di Bidang Pengisi Suara dan yang  

terkenal di dunia anime saat ini, untuk 

memberikan sneak peak/ cuplikan info 

mengenai film yang akan datang. Sesi ini 

terbuka untuk semua pemegang tiket 

Exhibition + tiket Stage yang berlaku pada 

hari itu untuk acara Stage Event. Jangan 

sampai di lewatkan acara lainnya seperti 

ARCC dan pemutaran film!  

link : Situs resmi : http://boruto-movie.com/ 

 

Kata pengantar : 
 

Sebuah era baru telah tiba setelah perang yang 

panjang. Hokage ketujuh, Naruto, bermaksud 

untuk mengadakan Ujian Chunin bersama 

bersama-sama dengan semua 5 negara Ninja, 

dengan Kinohakakure no Sato di pusat, untuk 

meningkatkan ninja baru. 3 ninja kereta dan hidup 

bersama. Sarada, putri Sasuke yang mengagumi 

Naruto. Mitsuki, yang luar biasa tapi misterius 

Ninja. Boruto, ninja berbakat, tapi tidak suka 

ayahnya, Naruto. Untuk Boruto, dengan nada 

kesepian dan jijik, lebih suka 'tidak memiliki ayah 

dari awal' seperti Naruto selalu terlalu sibuk untuk 

menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu 

malam, Sasuke kembali dari misi ke dimensi 

alternatif, peringatan Naruto dari bahaya yang 

akan datang. Dua anak-anak mereka berbicara 

tentang orang tua mereka. Setelah mendengar dari 

Sarada bahwa Sasuke adalah 'hanya rival Naruto', 

ia berusaha untuk menjadi muridnya, mencari 

untuk mengetahui kelemahan ayahnya. Sasuke 

setuju hanya jika ia memenuhi suatu 'kondisi 

tertentu'. Boruto memasuki Ujian Chunin dengan 

Sarada dan Mitsuki sebagai sebuah tim, mengatasi 

rintangan pertama 2 tes, pengetahuan dan kerja 

sama tim masing-masing. Tes ketiga adalah 

pertempuran solo. Di bawah pengawasan dari 

Gokage, Boruto pertempuran melawan anak 

Shikamaru, Shikadai. Pada saat itu, ruang-waktu 

melengkung dan menghasilkan ledakan besar. 

Dari suasana seram, muncul duo, menyebut diri 

mereka Momoshiki dan Kinshiki, akan setelah 

hidup dari penggunaan Rasengan, Naruto. Tidak 

dapat melakukan apa-apa, Boruto dilindungi oleh 

Sasuke. Melindungi mereka dengan berdiri di 

depan, Naruto, setelah keterampilan yang 

digunakan oleh Momoshiki, menghilang, hanya 

meninggalkan senyum di Boruto. Untuk pertama 

kalinya, Boruto menyadari jalan yang ayahnya 



adalah pada. Sasuke, yang melihat mantan Naruto 

pada gambar kecil, Gokage dan Boruto kepala ke 

dimensi alternatif, di mana musuh-musuh mereka 

tidak mungkin menang melawan menunggu, siap 

untuk bertarung sampai mati. Semua untuk era 

baru. 

 
	   	  



Fitur Anime Pemutaran film / 
Screening: Yowamushi Pedal 
movie 

 

Kata Pengantar : 
 
Pedal Yowamushi adalah animasi tentang balap 

sepeda didasarkan dari manga (komik Jepang) 

populer dengan judul yang sama diciptakan oleh 

Wataru Watanabe, yang mana  serial diputar pada 

acara di Weekly Shounen Champion , dan telah 

terjual lebih dari 13 juta kopi  sampai saat ini . Pada 

bulan Oktober tahun 2013 dan Oktober 2014 , 

musim pertama dan musim kedua "Grande Jalan" 

ditayangkan di televisi Jepang, menciptakan 

kehebohan yang besar dan mendapatkan banyak 

penggemar selama cerita tentang pelajar sekolah 

meletakkan segalanya demi  balap sepeda , dengan 

dramanya yang seru serta beberapa pertempuran 

balap sepeda yang dipenuhi dengan kecepatan dan 

intensitas. Secara keseluruhan Film ini , 

menampilkan sebuah cerita asli yang ditulis oleh 

Watanabe , untuk Yowamushi Pedal yang dirilis 

pada bulan Agustus 2015. pertempuran terrus 

berlanjut di layar nantinya dan sayang untuk 

dilewatkan . 

 

Day Stage: 
	  
AFAID 2015 dengan bangga mempersembahkan 

Movie screening film Yowamushi Pedal. AFAID 2015 

menjadi tempat  satu-satunya tempat pemutaran 

perdana film di Indonesia di mana para pengunjung 

akan dapat melihat filmnya, sebelum filmnya diputar 

dinegara Asia lainnya.  Movie Screening ini 

dipersembahkah oleh ODEX. Sama seperti 

dijelaskan sebelumnya, Movie Screening eksklusif 

ini adalah film yang tidak boleh dilewatkan.  

Movie Screening ini terbuka bagi semua pemegang 

tiket VIP  AFAID 2015, tiket GA dan Exhibition + tiket 

Stage, dan juga termasuk akses ke acara stage hari 

lainnya  termasuk penampilan aktris pengisi suara , 

Pertujunjukan Anisong, kompetisi Cosplay ARCC 

dan pertunjukan lainnya.  



Link:  

Situs resmi: www.yowapeda-movie.com 

 
Fitur Anime Movie Screening: 
Date A Live Movie: Mayuri 
Judgement 

 

Pengantar: 
<<Roh>>, pengguna dari kekuatan besar yang 

datang dari dunia yang berbeda. - Cara untuk 

membuat mereka tak berdaya.... adalah untuk 

berkencan dengan mereka dan mendapatkan 

kasih sayang mereka?!?! Serial tv yang telah 

terjual lebih dari 3,5 juta keeping hingga saat ini. 

Dengan 2 serial TV anime, Date A Live adalah 

cerita terbaik mengenai pertemeuan Laki-laki dan 

perempuan, cerita asli baru telah diwujudkan 

dalam vers bioskop!  

Shido Itsuka, yang telah berjuang terus-menerus 

untuk menyelamatkan roh, dalam rangka untuk 

mendatangkan hari damai. Namun, penampilan 

roh seperti struktur bola telah menghancurkan 

norma - pada saat yang sama, penampilan 

seorang gadis misterius. Apa tujuan gadis yang 

telah fokus tatapannya pada Shido?  

Dalam situasi tegang, “Misi” Shido ini  adalah untuk 

"menggabungkan semua roh dan mendapatkan 

semua kasih sayang mereka?!" Dengan 

pertaruhan manusia, pertempuran dimulai lagi!  

DAY STAGE: 

AFAID 2015, bersama dengan ODEX, dengan 

bangga mempersembahkan pemutaran eksklusif 

film The Date A Live Movie: Mayuri Judgement, 

sekali lagi, sebelum negara Asia lainnya . AFAID 

2015 adalah satu-satunya tempat Anda bisa 

menonton film ini di Indonesia. Jangan lewatkan 

kesempatan ini!  

Movie Screening ini terbuka untuk semua 

pemegang tiket VIP AFAID 2015, GA dan 

Exhibition + Tiket Stage, dan juga termasuk akses 

untuk ke acara stage hari lainnya termasuk  

penampilan aktris  pengisi suara, Penampilan  

Anisong, kompetisi cosplay ARCC dan pertunjukan 

lainnya. 



Links: 

Official site: http://date-a-live-

anime.com/judgement/ 

Fitur Anime: Attack on Titan Part 
1: Guren no Yumiya 

 
 

Attack on Titan Part 2: Jiyuu no 
Tsubasa 

 



Kata Pengantar: 
Sebuah dunia di mana segalanya diperintah 

oleh Titans. Manusia, yang  menjadi makanan 

untuk Titans, dibangun tembok raksasa 

setinggi 50m, untuk mencegah invasi lebih 

lanjut, dalam pertukaran untuk kebebasan 

diluar tembok.  

Eren Jaegar, seorang pemuda berusia 10 

tahun yang memimpikan dunia diluar tembok 

yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Eren 

merasakan rasa kegelisahan rakyatnya, yang 

telah menyerah keinginanya pada dunia luar, 

merasa puas pada perdamaian sementara 

yang mereka miliki. Eren menyebut orang-

orang ini "kejam", sementara mereka merasa 

bahwa Eren adalah "orang asing". Tapi, pada 

hari Titan Colossal yang bisa pergi ke dinding 

munculah, "mimpi" Eren dan " perdamaian" 

diantara orang-orang yang tiba-tiba hancur. 

 

Day Stage 
AFAID 2015 dengan senang hati dapat  

membawa 2 film animasi, Attack on Titan Bagian 

1 : Guren no Yumiya serta Attack on Titan Bagian 

2 : Jiyuu no Tsubasa, dipersembahkan oleh 

ODEX.  

Movie Screening ini terbuka untuk semua 

pemegang  Tiket VIP AFAID 2015, Tiket GA dan 

Tiket Exhibition + tiket Stage, dan juga termasuk 

akses ke acara Stage hari lainnya termasuk  

penampilan aktris  pengisi suara, Penampilan  

Anisong, kompetisi cosplay ARCC dan 

pertunjukan lainnya. 

 Links:  

Official Website - http://shingeki.tv/ 

 

 


