LEMBAR INFORMASI PESERTA
MASUK TV GTV
Silahkan membaca dengan teliti setiap informasi di bawah ini:
1. Pastikan kamu telah menuliskan keterangan yang tepat dan lengkap di FORMULIR
BIODATA dan STORY FORM. Mengikuti Audisi :
Setiap Selasa – Kamis
Ruang Press Room Lantai 1 Tower 3 & Ruang Produksi Lt.4 Tower 1
Pukul 13:00 – 17:00 WIB
2. Bersedia mengikuti shooting sesuai yang ditentukan GTV, Taping sekitar jam 15.30 –
17.00
3. Bersedia mengikuti latihan pada hari H sebelum shooting Taping/Live
4. Memakai pakaian terbaik ketika shooting
5. Mengikuti Rules yang sudah ditentukan oleh Pihak GTV Rules Of
The Show :
-

Akan ada Beberapa Peserta setiap episodenya

-

Setiap peserta harus siap kapanpun akan bermain

-

Menyanyikan lagu yang sudah di tetapkan oleh Team

-

Setiap episodenya 2 peserta akan di battle untuk mendapatkan hadiah

6. Akomodasi tidak ditanggung oleh pihak GTV (Untuk peserta yang berdomisili di luar
kota)
7. Peserta yang terpilih tampil hanya mendaptkan uang transportasi per hari/per
episode.
8. Jika kamu berkesempatan untuk tampil, hanya akan dihubungi oleh pihak
GTV
9. Program ini tidak memungut biaya apapun
10. Total hadiah jutaan rupiah bisa kamu bawa pulang. Hadiah bisa berupa uang tunai
atau barang
11. Persiapkan diri kamu untuk tampil maksimal di THE STAGE GTV
Team Masuk TV GTV
Hajar Triyani & Asep
PT. Global Informasi Bermutu,
Komplek RCTI
Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk
Jakarta 11530
021- 40002845

PERSYARATAN PESERTA
MASUK TV GTV :
-

Pria dan Wanita /GROUP
Memiliki kemampuan & Skill dibidangnya
Usia minimal 18 tahun
Membawa Foto Copy KTP

_______________________________________________________
Nama/Nama Group

:

Nama Panggilan

:

Jenis Kelamin

:

Tempat/ Tgl lahir

:

Alamat

:

No. Tlp/HP

:

Alamat Email

:

Pekerjaan

:

Account Social Media
Instagram

:

Facebook

:

Twitter

:

Usia:

Story Form
(HARUS DIISI LENGKAP OLEH PESERTA)
PERTANYAAN

Status Pernikahan?
Single/Sudah
Menikah/Pacaran/Pernah Menikah
*berikan info tambahan mengenai
pasangan
Pernah kah kamu muncul di tv
sebelumnya? Jika pernah, Kapan
dan Dimana?

Apa yang kamu lakukan setiap hari?
(Jelaskan kegiatan dan pekerjaanmu
secara detail)

Apakah kamu tergabung dalam
sebuah group/band? Sejak kapan?

Apa bakat lain yang kamu miliki?

Artis idola kamu? Bisa penyanyi
ataupun Aktor. (Dalam dan Luar
Negri)
Siapa orang yang terpenting dalam
hidup kamu? Ceritakan!

Apa hal paling aneh/paling seru
yang pernah kamu lakukan?
Ceritakan!

JAWABAN

Kesalah terbesar apa yang pernah
kamu lakukan?

Apa hobi kamu? Apa kamu suka
mengoleksi sesuatu? Ceritakan!
Hal memalukan apa yang pernah
kamu lakukan? Ceritakan!

Hal apa yang paling berkesan
menurut kamu sejauh ini?
Ceritakan!
Hal apa yang paling membanggakan
dalam hidup kamu?

Apakah kamu pernah sakit keras,
pernah cedera, atau mempunyai
alergi? Jika ya, sebutkan!
Hal apa yang paling membuatmu
takut? Apa kamu memiliki phobia
(ketakutan yang berlebihan)?
Ceritakan!
Apa impian terbesar kamu?

Jika mendapatkan uang, apa yang
akan kamu lakukan?

Gambarkan diri kamu! Bagaimana
orang sekitar menilai kamu?
Jenis music apa yang kamu sukai
dan tidak kamu sukai?

Jika ada kesempatan mengulang
waktu, kejadian apa yang ingin
kamu ulang/kamu ubah?

Orang yang paling kamu benci?
Kenapa?

Kesalahan apa yang pernah kamu
perbuat tapi orang lain tidak
mengetahuinya?

Andaikan waktu kamu tinggal satu
hari, apa yang kamu lakukan?

Jelaskan dirimu dalam satu kata!

Jika berkesempatan tampil, lagu
apa yang akan kamu bawakan? (3
Lagu)

