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ANNEX - EVENT HIGHLIGHTS	
  

Anime Festival Asia Indonesia 2014 Event Highlights	
  
●

I ♥ ANISONG	
  
AFAID 2014 akan menhadirkan artis papan atas Anisong (Anime Song), panyanyi dan grup
J-Pop langsung dari Jepang. Bintang utama dalam konser AFAID 2014 I Love Anisong
adalah:	
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EGOIST, merupakan penampilan perdana di AFAID
Eir Aoi, penampilan kedua di AFAID setelah sebelumnya tampil di Jakarta pada 2013
GARNiDELiA, merupakan penampilan pertama di AFAID
Hachioji-P, merupakan penampilan pertama di AFAID, dan membuat lagu tema untuk
AFAID13, “Game Over”
DJ Kazu, kembali ke AFAID dan tampil baik di kedua hari konser di AFAID 2014
Luna Haruna, merupakan penampilan pertama di AFAID
T.M.Revolution, merupakan penampilan pertama di AFAID setalah tampil di ajang talk show
segment di AFAID13

	
  
●

AKIBA TOWN	
  
Selain konser, AFAID 2014 akan ada sesuatu untuk setiap pengunjung. Para penggila
belanja dapat menantikan koleksi terbesar merchandise anime asli Akiba Town oleh
beberapa brand ternama Jepang. Detil mengenai brand yang akan berpartisipasi akan
diinfokan selanjutnya.	
  

●

COSPLAY EXTRAVAGANZA	
  
Selebriti Cosplay terkenal juga akan hadir di panggung AFAID 2014. Pertandingan cosplay
khusus akan di gelar selama festival dengan pemenangnya akan mewakili Indonesia
bertanding di melawan para cosplay dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, dalam
Regional Cosplay Championship. Pertandingan Regional Cosplay Championship sendiri akan
diadakan di Singapura pada saat Anime Festival Asia 2014 bulan Desember mendatang.

●

MAIN STAGE SPECIALS	
  
Area panggung utama akan diadakan di Planery Hall - Jakarta Convention Centre yang bisa
menampung 4.000 pengunjung sekaligus,	
  akan menampilkan bintang tamu unik dari industri
anime termasuk para bintang sulih suara, bintang cosplay dan para produser anime. Banyak
film anime eksklusif dan pemutaran khusus akan dijadwalkan untuk AFAID 2014. Lebih detil
tentang anume dan film yang akan ditayangkan akan diumumkan selanjutnya.

	
  
●

AFA CAFE
Para pengunjung dari festival juga dapat menikmati pengalaman ikonik Moe Moe Kyun Maid
Cafe dan Atelier Royale Butler Cafe, tersedia secara eksklusif hanya di AFA ID 2014, guna
mendapatkan pangalaman makan malam yang berbeda. 	
  

