
Konser Westlife di ICE BSD 9 Februari
2023, Bakal Lebih Intim

Group musik, Westlife sah menambahkan agenda konsernya bertema The Wild Dreams Tur
2023 di Indonesia. Konser Westlife akan diadakan pada 9 Februari 2023 di ICE BSD City,
Tangerang.

https://inksports.art/

Group beranggotakan Mark, Semakin, Shane, dan Nicky ini akui mempunyai jalinan yang
paling khusus dengan Indonesia. Saat ketahui tingginya keinginan pada ticket konser di
Jakarta yang habis terjual di dalam 24 jam, penyanyi lagu I Have a Dream, itu memilih untuk
menambahkan konser.

"Westlife dengan cara resmi menambahkan satu show kembali pada tahun 2023. Show ini
memungkinkan kami untuk habiskan waktu semakin lama di Indonesia yang cantik sekalian
hadir untuk beberapa fans kami yang tidak memperoleh ticket untuk show fase kami dan
inginkan indoor show," kata Westflife dalam tayangan jurnalis resminya, Selasa, 20
Desember 2022.

Ingat terbatasinya jumlah ticket konser yang mengangkat topik intim ini, Warna Warni
Pertunjukan dan Boart Indonesia sebagai promotor merekomendasikan supaya beberapa
Westlifers untuk selekasnya pesan ticket. Ticket konser Westlife di ICE BSD bisa diminta
mulai Minggu, 18 Desember 2022 pada harga khusus. Tetapi, ticket pada harga normal akan
dipasarkan mulai Jumat, 23 Desember 2022.

"Karena ide konser Westlife kelak semakin lebih memiliki sifat intimate dalam indoor venue
yang paling terbatas di ICE BSD City, Tangerang Selatan yang disiapkan untuk semuanya
fans Westlife di Indonesia," kata Direktur Warna Warni Pertunjukan, Florina.

Dalam pada itu, Direktur Boart Indonesia Rinni menjelaskan jika konser ini bukan hanya
tawarkan konser yang intim dan lokasi dalam ruangan saja, tetapi juga akan dibungkus
secara bagus dan fantastis hingga beberapa fansnya akan berasa semakin nyaman saat
melihat beberapa lagu seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of Our Own.

Ticket untuk konser Westlife The Wild Dreams Tur 2023 dipisah jadi enam kelompok. Berikut
daftar harga:

VVIP - (presale) Rp 3.500.000 / (normal) Rp 3.880.000

Diamond - (presale) Rp 2.250.000 / (normal) Rp 2.500.000

Platinum - (presale) Rp 1.880.000 / (normal) Rp 2.180.000
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Gold - (presale) Rp 1.450.000 / (normal) Rp 1.650.000

Silver - (presale) Rp 990.000 / (normal) Rp 1.250.000

Bronze - (presale) Rp 880.000 / (normal) Rp 998.000

Ticket tambahan untuk konser Westlife di Jakarta pada Februari 2023 cuma ada empat
kelompok, harga dimulai dari Rp 2,45 juta.

Bazar buku Big Bad Wolf ini akan berjalan pada 25 November sampai 5 Desember 2022
untuk umum.

Salah satunya pemirsa konser group K-Pop, NCT 127, menceritakan banyak fans yang
usaha dekati pentas untuk membikin fancam

Konser group K-Pop NCT 127 di ICE BSD disetop bisa lebih cepat oleh polisi karena
beberapa puluh pemirsa tidak sadarkan diri

Polda Metro Jaya bersama faksi promotor lakukan penilaian konser group band asal Korea
Selatan, NCT 127, saat sebelum berjalan hari ke-2  konser

Polda Metro Jaya bersama promotor menilai konser NCT 127, saat sebelum berjalan hari
ke-2  konser di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu nanti malam.

Polda Metro Jaya menjelaskan konser NCT 127, group asal Korea Selatan, disetop oleh
kepolisian karena argumen keselamatan.

Mendekati konser NCT 127 diawali, polisi akan lakukan sterilisasi pada pemirsa yang masuk
tempat konser.

Polisi minta warga supaya tidak cemas dan cemas dengan teror bom di konser NCT 127 itu.

Polres Tangsel sudah lakukan profil account penebar teror bom konser NCT 127.


