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Apa Kabar Pembaca A+?
Pembaca setia A+, bagaimana kabar pembaca sekalian di awal Maret ini? Semoga
pembaca tetap bersemangat di segala kondisi kehidupan. Kami harap pembaca selalu diberikan semangat dan kekuatan
untuk menjalankan impian-impian sepanjang tahun ini. Yang jelas, kita pasti berharap mendapat kebahagiaan dari akhir
tujuan kita. Jangan lupa senantiasa berdoa dan meminta restu dari kedua orang tua kita. Tak bosan-bosannya kami
hadirkan berita terbaru dari bintang-bintang Mandarin, Korea, dan Jepang untuk pembaca. Di edisi ini, kami memilih
Super Junior-M sebagai Cover Story. Super Junior-M memulai langkah baru di tahun 2011 dengan mini-album
keduanya, dan mereka masih tampil sempurna! Setelah vakum sejak tahun lalu,
Sub-grup Super Junior untuk kawasan
Mandarin ini merilis album bertajuk Too Perfect (Perfection). Ikuti juga berita terbaru dari Big Bang yang comeback
dengan mini album keempat. Walau beberapa fans kecewa karena karya baru mereka dibuat dalam format mini album,
karya mereka tetap dinantikan. Selain itu, ada kabar terbaru dari grup MBLAQ yang menunda debut mereka di Jepang
dan lanjutan drama konflik KARA dengan agensinya, DSP Media. Simak juga artikel dan berita terbaru G.NA, JYJ, dan
Super Junior. Dari hiburan Mandarin, Anda bisa menyimak artikel terbaru dari Jay Chou dan Michelle Reis yang baru
saja melahirkan putra pertamanya. Demikian beberapa sajian A+ edisi ini. Selamat membaca dan semoga terhibur.
Nantikan edisi A+ lainnya yang tidak kalah seru.

DAFTAR ISI
Grup Idola: Super Junior
Tanggal 10 Februari lalu Lee Teuk menghadiri 2011 Contents Policy Citizen
Business Report bersama Kim Young Min selaku CEO SM Entertainment. Acara ini merupakan pertemuan para petinggi
di industri hiburan Korea Selatan. Di acara ini, Lee Teuk mengungkapkan kekecewaannya karena saat ini Hallyu Wave
menjadi fokus utama di Jepang dan Amerika. Harapannya, Hallyu Wave bisa menyebar ke seluruh dunia.
Cover
Story: Super Junior-M
Super Junior-M memulai langkah baru di tahun 2011 dengan mini-album keduanya, dan mereka
masih tampil sempurna! Setelah vakum sejak tahun lalu, sub-grup Super Junior untuk kawasan Mandarin ini merilis
album bertajuk Too Perfect (Perfection). Taiwan dipilih sebagai negara pertama untuk perilisan album ini. Album Too
Perfect sekaligus menjadi obat pelepas rindu bagi fans yang sudah lama menantikan karya baru grup idola mereka
sepeninggal sang leader, Han Geng (Han Kyung). Hot News: KARA
Setelah merampungkan kegiatan di Jepang, kini
KARA kembali ke Korea Selatan. Walau kegiatan terus berlanjut, bukan berarti permasalahan antara Han Seung YeonNicole Jung-Kang Ji Young dengan DSP Media Entertainment selesai. Kini mereka memasuki babak kedua perseteruan
di mana tiga personel KARA mempermasalahkan kontrak dan honor yang tidak adil. Ketiganya pun sudah mengajukan
gugatan secara resmi ke DSP Media.
Serial: Cruel Temptation
Apa jadinya jika seorang wanita menggunakan daya tariknya untuk membalas dendam
pada sang suami yang telah berkhianat dan berlaku jahat padanya? Tema ini diangkat oleh serial produksi SBS, Cruel
Temptation. Ditayangkan pada tahun 2008, Cruel Temptation mendapat rating yang cukup bagus di Korea Selatan. Kini
Anda bisa menyaksikannya di layar kaca Indosiar, tiap Senin &ndash; Jumat, pukul 16.00. Idola Baru: G.NA
Sebag
penyanyi pendatang baru, G.NA alias Gina Choi terbilang sukses mencuri perhatian publik Korea. Sayang, dia tidak
diperhatikan karena kemampuan vokal atau lagu-lagunya. Sebaliknya, penyanyi asuhan Cube Entertainment itu menjadi
bahan pembicaraan publik karena bentuk tubuhnya yang seksi. Grup Idola: MBLAQ
Setelah lama ditunggutunggu,
MBLAQ akhirnya merilis album repackage bertajuk BLAQ Style &ndash; 3D Edition di berbagai situs online dan toko
musik mulai 22 Februari lalu. Tak lama setelah merilis album ini, grup asuhan J.Tune Camp itu resmi memulai promosi.
Grup Idola: JYJ
Tanpa promosi di acara TV, penjualan album The Beginning milik JYJ menuai hasil memuaskan. D
data yang dirilis oleh Gaon Chart beberapa waktu lalu, album ini terjual 290.863 kopi di tahun 2010 hanya di Korea saja.
Angka ini merupakan hasil yang sangat bagus dan melampaui harapan, mengingat selama ini JYJ dilarang tampil di
berbagai stasiun TV untuk mempromosikan album internasionalnya. Bintang Taiwan: Jay Chou
Sukses menembus
Hollywood dengan film The Green Hornet, karier Jay Chou di pasar Amerika tampaknya masih akan bertahan lebih lama
karena sebuah sekuel kemungkinan akan dibuat di masa mendatang. Kabar gembira lainnya, Jay tengah menyiapkan
album barunya yang akan dirilis tahun ini. Bintang HK: Michelle Reis
Seperti yang diberitakan A+ edisi lalu, aktris cantik
Michelle Reis akhirnya resmi menjadi ibu di hari keenam Imlek pada 8 Februari lalu. Melalui operasi caesar, mantan Miss
Hong Kong ini melahirkan bayi laki-laki bernama Jayden Max Hui dengan berat badan 2,93 kg dan panjang 49 cm.
Grup Idola: Big Bang
Para VIP (sebutan fans Big Bang) rupanya tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk comeback
idola mereka. Big Bang sudah dipastikan comeback pada 24 Februari. Sayang, mereka tidak merilis full album seperti
yang banyak digembar-gemborkan sebelumnya, melainkan hanya mini album.
Buah Bibir: Lee Yeon Hee Dialog:
Kim Kyu Jong Idola Baru: Coin Jackson Masih banyak lagi artikel tentang artis2 Asia, dan cerita menarik lainnya..
Bagaimana kisah selanjutnya Mereka ????? Penasaran??? Baca selengkapnya di ASIANplus Edisi 414 Segera Beli
dan ikuti cerita menarik lainnya ........ Harga Rp 6.950( Jawa&Bali ), Rp 7.950 ( Luar Pulau ) Ongkos Kirim Rp 10.000 (
Jawa&Bali ), Rp 15.000 ( Luar Pulau ) Untuk Pemesanan Hub: 031-3538710 / sms ke 085648883229
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