THE WONDERFUL WORLD OF DISNEY ON ICE
Akan tampil di Indonesia di BSD City 20-23 April 2017!
Jakarta, 08 Februari 2017 – Rayakan keajaiban, kemeriahan dan keseruan keluarga bersama
para tokoh cerita istimewa dari keluarga Disney yang akan tampil untuk anda dan keluarga
tercinta dalam ‘The Wonderful World of Disney on Ice’.
The Wonderful World of Disney On Ice di produksi oleh Feld Entertainment, dan di promotori
oleh DME Asia akan dijadwalkan tampil di ICE BSD City dengan jadwal sebagai berikut:

Weekdays (Hari Biasa)
Kamis
: 14.30 wib dan 18.30 wib
Jumat
: 10.30 wib, 14.30 wib dan 18.30 wib
Weekends (Akhir Pekan)
Sabtu
: 10.30 wib, 14.30 wib dan 18.30 wib
Minggu
: 10.30 wib, 14.30 wib dan 18.30 wib
Mari bergabung bersama tokoh-tokoh kartun Disney seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse,
Donald Duck dan Goofy yang akan bercerita menyusuri dan membangkitkan kejadian seru
Disney yang menyenangkan yang telah menjelajah lintas generasi. Ikuti pengalaman seru
menyelam didalam lautan Australia timur dalam kegiatan sekolah bersama sekumpulan ikan-ikan
dari Disney•Pixar ‘Finding Dory’ saat Dory, Nemo dan Marlin berpetualang untuk menemukan
arti sejati dari keluarga. Kemudian berpetualang ke dinginnya dunia es Arendelle bersama Anna
dan Elsa serta si manusia salju yang lucu Olaf dari cerita Disney ‘Frozen’ yang menceritakan
betapa dahsyatnya kekuatan cinta diantara saudara perempuan Anna dan Elsa. Meraih mimpi
bersama Rapunzel, yang dapat menyinari dengan kekuatan batinnya. Kemudian anda akan diajak
berpetualang yang menyenangkan bersama tokoh cantik dari film kartun Walt Disney yang
pertama yaitu Putri Salju/Snow White yang berbahagia bersama temannya tujuh kurcaci. Tak
ketinggalan aksi Buzz dan Woody yang senantiasa selalu membuat kita riang gembira,
berpetualang bersama Simba, Timon dan Pumbaa yang akan membawa kita ke negeri
kebanggaanya di Afrika, serta petualangan persahabatan yang berani diantara Jasmin, Aladdin
dan Genie, tak ketinggalan semua tokoh puteri Disney yang akan tampil memukau spektakuler
dan meluncur diatas es saat mereka menggapai mimpinya.
Jadikan pengalaman seru sepanjang masa ini bersama anda dan keluarga tercinta saat berada di
The Wonderful World of Disney On Ice yang akan hadir di Indonesia, hanya di ICE BSD City
tanggal 20-23 April 2017.

Harga tiket masuk :
Kategori

Weekdays

Weekends

Kelas

(Kamis & Jumat)

(Sabtu & Minggu)

VIP
CAT A
CAT B
CAT C
CAT D

Rp 1.500.000.Rp. 850.000.Rp. 500.000.Rp. 350.000.Rp. 250.000.-

Rp. 1.500.000.Rp. 950.000.Rp. 600.000.Rp. 400.000.Rp. 250.000.-

Tiket pertunjukan The Wonderful World of Disney On Ice akan mulai dijual pada tanggal 08
Februari 2017 atau dapatkan informasi selengkapnya melaui akun ticketing resmi kita di :
Website
: www.disneyoniceindonesia.com
Facebook
: www.facebook.com/DyandraEntertainment
Twitter
: @DyandraMasEnt
YouTube
: www.youtube.com/DisneyOnIce
Instagram
: @DyandraMasEnt
PIC: support@loket.com phone :+6221-21282127
Office hours call center
: 10.00 – 16.30 WIB
Supporting information
: disneyoniceindonesia@gmail.com
Bagi Media silahkan lihat ketentuan dan tata tertib peraturannya di www.feldmediaguides.com
untuk informasi lebih lanjut. Photo-photo resmi dapat di peroleh di
www.FeldEntertainment.com/hrp (username: feldmedia; password: photos).
###

Mengenai Feld Entertainment
Feld Entertainment adalah pemimpin perusahaan hiburan dunia yang memproduksi dan yang mempersembahkan acara live untuk
pengalaman hiburan keluarga untuk tur keliling dunia, yang menciptakan semangat jiwa dan pengalaman seru yang tak
terlupakan, pertunjukannya tiap tahun ditonton oleh lebih dari 30 ribu penonton. Sampai saat ini hasil karya Feld Entertainment
telah tampil di lebih 75 negara dan di enam benua termasuk pertunjukan terkenal dunianya seperti Ringling Bros. and Barnum &
Bailey®, Monster Jam®, Monster Energy Supercross, AMSOIL Arenacross, Disney On Ice, Disney Live! dan Marvel Universe
LIVE! Informasi lebih lanjut mengenai Feld Entertainment dapat diperoleh secara lengkap di www.feldentertainment.com.
Mengenai DME Asia
Sebuah perusahaan professional pengurus berbagai acara terdepan. Dalam beberapa tahun, DME Asia telah menghasilkan
pengalaman pertunjukan yang mengagumkan di seluruh Indonesia. DME Asia sebelumnya telah berhasil menyelenggarakan
beberapa konser internasional seperti, David Guetta World Tour 2012, David Foster & friends 2012, JLO – Jennifer Lopez Dance
Again World Tour 2012, Super Junior World Tour di Jakarta, 2013 Girls’ Generation World Tour Girls & Peace“, Big Sound
Festival Jakarta, Bruno Mars “The Moonshine Jungle Tour 2014”, A State of Trance ASOT #650 Armin Van Buuren 2014 and
EXO The Lost Planet #1 Live in Jakarta 2014, konser Michael Bublé tahun 2015, Ariana Grande The Honeymoon Tour 2015
dan masih banyak lagi, untuk Info lebih lanjut mengenai DME Asia kunjungi:
Facebook
: www.facebook.com/DyandraEntertainment
Twitter
: @DyandraMasEnt
YouTube
: www.youtube.com/DisneyOnIce
Instagram
: @DyandraMasEnt

Untuk PR & Relasi Media di Indonesia :
Helmi Sugara Promotions (HSP)
www.helmisugarapromotions.com
helmisugara@gmail.com
+6281219194393
HSP team:
ainindita@gmail.com
husnafauzi@gmail.com
noppiya01@gmail.com

