Siaran Pers

ANTV GELAR AUDISI “MONTIR – MONTIR SYANTIK” DI JAKARTA DAN
SIDOARJO

Jakarta, 2 Februari 2019 – Dalam rangka penayangan serial terbaru ANTV berjudul “MONTIR –
MONTIR SYANTIK”, ANTV mengajak bakat – bakat muda untuk bergabung menjadi bagian dari serial
tersebut melalui Audisi Montir – Montir Syantik. Dua kota yang akan disambangi oleh ANTV yaitu
Jakarta tepatnya di Mall Cipinang Indah, Sabtu, 2 Februari 2019 dan Kabupaten Sidoarjo, Surabaya
pada hari Minggu, 3 Februari 2019. Dari dua kota tersebut akan terpilih masing – masing dua
pemenang di tiap kota untuk ikut terlibat dan beradu akting dengan para pemeran serial Montir –
Montir Syantik.
Menurut Monica Desideria (GM Marketing Communication ANTV), audisi ini merupakan salah satu
upaya ANTV untuk mengetahui bakat – bakat akting terbaik yang ada di Jakarta dan sekitarnya dan
tentunya untuk menambah warna dari serial itu sendiri. “ANTV akan membawa dua pemeran serial
Montir – Montir Syantik untuk mendukung proses audisi. Kami harap audisi ini dapat membuka
jalan bagi pemirsa setia ANTV untuk menyalurkan bakat aktingnya dan memberi warna baru untuk
serial terbaru kami”, jelas Monica Desideria.
Audisi offline dimulai sejak pukul 10.00 WIB yang kemudian akan terpilih 10 besar untuk dinilai oleh
juri yang merupakan pemeran serial Montir – Montir Syantik yaitu Cupi Cupita dan Amel Alvi serta
perwakilan dari rumah produksi Verona Picture. Peserta audisi dan pengunjung Mall Cipinang Indah
juga akan dihibur dengan penampilan spesial dari Stevani dan Nindia. Adapun kriteria yang dicari
yaitu wanita berusia 17 – 25 tahun, berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki
kemampuan akting atau modeling serta atraktif dan percaya diri.
Selain Jakarta, audisi Montir – Montir Syantik ANTV juga digelar di Kabupaten Sidoarjo, Surabaya
tepatnya di Lippo Plaza Sidoarjo hari Minggu, 3 Februari 2019 mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB. Cupi
Cupita dan Amel Alvi juga kembali menjadi juri di audisi kedua ini. Beberapa bintang tamu yang akan
turut meramaikan yaitu Sendy Ariani dan Noela ex JKT 48.
Montir – Montir Syantik merupakan serial terbaru ANTV yang akan tayang mulai Senin, 11 Februari
2019. Serial ini mengisahkan tentang 8 wanita cantik yang tergabung dalam sebuah girlband. Suatu
hari karir mereka terpuruk dan terpaksa beralih profesi menjadi montir di bengkel mobil. Perjalanan
nasib mereka pun berubah drastis. Mereka yang terbiasa hidup mewah kini harus bekerja keras
untuk bertahan hidup. Beberapa pemeran serial Montir – Montir Syantik antara lain Cupi Cupita,
Amel Alvi dan Randy Pangalila.
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Tentang ANTV
PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi
swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah
wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi local yang siarannya
di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari,
kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl
30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat
1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya
Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting
kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 25 tahun ANTV
menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.
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