PRESS RELEASE
GARASI GOES TO TOKYO, JAPAN!!!
Garasi, sebuah film yang berceritakan tiga anak muda yang mencitai musik dan
mempunyai impian besar terhadap musik mereka, adalah sebuah film pertama dari
sutradara Agung Sentausa yang dikeluarkan pada awal 2006, serta hasil produksi dari
produser ternama, Mira Lesmana, dibawah bendera Miles Films. Film ini tidak hanya
mengisahkan tentang 3 anak muda tersebut, tetapi pada kehidupan nyata band Garasi
yang terdiri dari Fedi Nuril, Ayu Ratna, dan Aries Budiman juga menunjukkan
kemampuan mereka di belantika musik Indonesia.
Sampai saat ini, film GARASI sendiri sudah diputar di berbagai festival film
internasional, seperti Singapore International Film Festival 2006 sampai ke Tokyo
International Film Festival 2006. Pada tahun 2007 ini pun, film GARASI sempat masuk
dalam sebuah kompetisi film, International Film Festival for Children and Young
Audience "Schlingel" 2007 di Jerman dan menjadi satu-satunya film Indonesia yang ikut
berkompetisi.
Perjalanan band GARASI juga tidak terhenti setelah filmnya keluar tetapi juga
meramaikan konser-konser yang diadakan di Indonesia, seperti di Soundrenaline,
Parade Bedug, PRJ, dan berbagai event yang diadakan di Indonesia baik oleh umum
maupun anak sekolah.
Adapun di awal tahun 2006, GARASI sempat tampil di depan masyarakat Malaysia,
tepatnya di Planet Hollywood dan Live Centre, dan film GARASI juga meramaikan
perfilman Malaysia.
Di tahun 2007 ini, film dan band GARASI mendapatkan kesempatan yang amat langka.
Film GARASI telah dibeli secara eksklusif oleh salah satu distributor di Jepang, yaitu
EDEN ENTERTAINMENT INC. Berkat itupula, film GARASI akan diputar di 8th NHK
Asian Film Festival 2007 yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober – 5 November
2007, tidak lupa juga bahwa band GARASI akan tampil secara akustik di festival
tersebut pada tanggal 1 November 2007. Pada tanggal 31 Oktober, baik sutradara
maupun personil band GARASI akan diinterview LIVE di TV NHK dan juga oleh
majalah POP ASIA. Diakui oleh Mira Lesmana, Agung Sentausa, dan band GARASI
sendiri, ini adalah salah satu kesempatan terbesar untuk Miles Films dan GARASI.
Sekembalinya dari Jepang nantinya, Miles mUsic siap merilis almbum ke 2 GARASI.
Further info:
Miles Films – Letitsia 0818115582
Miles Music – GARASI 081380917171

