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Satu lagi girlband yang akan menambah personel baru dalam waktu dekat.
Mengikuti jejak T-ara, After School juga akan menambah personel baru mulai Mei mendatang. Kabar ini diumumkan
langsung dalam akun Facebook (http://www.facebook.com/pledisAS) dan Twitter (@pledisnews) milik Pledis
Entertainment.
Halo PLAYGIRLZ, ini Pledis. Girlband After School memulai debut pada tahun 2009 dan terus menampilkan aksi
panggung memukau, berkembang, dan tumbuh sebagai grup dengan penambahan UEE, E-Young (Yi Young), dan
sebagai sub grup Orange Caramel,&rdquo; ungkap Pledis Entertainment. &ldquo;Dengan setiap personel baru, After
School menampilkan berbagai daya tarik berbeda dan tidak mengecewakan harapan kami. Bulan Mei ini, After School
akan menyambut personel baru. Informasi detilnya akan terungkap besok pukul 7 pagi lewat berbagai media. Tapi
sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan dan cinta PLAYGIRLZ, kami ingin memastikan bahwa kami sudah
memberitahukan kabar ini terlebih dulu sebelum dilaporkan media,&rdquo; lanjut mereka. &ldquo;Kami harap kalian
akan menyambut personel baru After School dengan hangat, dan kami harap kalian akan menantikan After School yang
baru dan sudah bertransformasi. Kami, Pledis akan bekerja keras sehingga mereka akan semakin kuat dengan
dukungan kalian, terus menunjukkan perkembangan sebagai artis. Terima kasih,&rdquo; pungkas Pledis Entertainment.
.Kenalkan Personel Baru Setelah membuat fans penasaran, Pledis Entertainment akhirnya memperkenalkan personel
baru After School. Dengan usia 17 tahun, gadis bernama Ga Eun ini sudah menjadi trainee selama beberapa tahun
terakhir. Ditambah bakat vokal dan aksi panggung memukau, dia akhirnya terpilih sebagai personel baru After
School.Saat SMA, Ga Eun belajar di Jepang. Dengan kemampuan bahasa Jepang, dia tentu bisa membantu ekspansi
After School di sana. Sebagai personel baru, Ga Eun akan bergabung dengan After School selama promosi album
terbaru mulai 21 Juni mendatang. &ldquo;Saya sangat gugup sekaligus senang karena sudah dikonfirmasi sebagai
personel baru,&rdquo; ucap Ga Eun. &ldquo;Saya ingin menjadi personel yang bisa membantu dan penting bagi seniorsenior di After School,&rdquo; lanjutnya. &ldquo;After School adalah grup yang selalu berubah, dengan penambahan
UEE, Orange Caramel, dam Yi Young sejak debut mereka. Kami harap kalian menantikan After School baru, dengan
penambahan personel terbaru Ga Eun,&rdquo; ungkap pihak Pledis Entertainment. Sementara itu, After School akan
membuka tur konser di Jepang mulai 27 April mendatang. Model Iklan Rexena Belakangan, After School semakin
populer di Jepang. Terbukti, mereka baru saja terpilih sebagai model iklan deodoran Rexena (di Indonesia dikenal
dengan nama Rexona) mulai 9 April lalu.Dengan mengenakan kostum biru dan fishnet, After School menarikan lagu Dilly
Dally dalam iklan. &ldquo;Saya ingin orang-orang melihat tarian yang dibuat untuk iklan ini. Memang sulit, tapi saya pikir
kami bisa melakukannya dengan luar biasa,&rdquo; ucap UEE. Sebagai highlight iklan, Nana memperlihatkan ketiaknya.
Tak lupa, dia membandingkan deodoran yang pernah digunakannya dengan Rexena Dry Shield. &ldquo;Semuanya,
nikmati hari-hari kalian dengan aktif sambil menggunakan Rexena Dry Shield,&rdquo; tandasnya. Rexena Dry Shield
merupakan deodoran untuk mencegah tubuh memproduksi keringat berlebih. Produk ini memiliki beberapa
antiperspirant, menawarkan solusi penuh untuk mencegah bau badan. Netter juga memuji penampilan After School
dalam iklan . &ldquo;Mereka memiliki tubuh yang sangat indah,&rdquo; pujinya. &ldquo;Ini sangat seksi meski sedikit
memalukan,&rdquo; komentar netter yang lain. &ldquo;Mereka pasti sangat populer di Jepang. Fighting,&rdquo; puji
netter lainnya.
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