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Sekawanan burung tinggal 
di sebuah pulau yang damai dan 
tentram. Red, seekor burung me-
rah seringkali dikucilkan karena 
sulit mengontrol emosinya. Ke-
tika kawanan babi datang ingin 
mencuri telur-telur burung ter-
sebut, Red dan teman-temannya 
bersama-sama mencegah aksi ke-
jahatan mereka.

THE ANGRY
BIRDS MOVIE

SURAT CINTA UNTUK KARTINI
Tukang pos bernama Sawardi baru saja 

pindah dari Semarang. Pada hari pertama 
bekerja, duda beranak satu ini mendapat-
kan tugas mengantarkan surat kepada 
Kartini. Ia pun jatuh cinta dengannya yang 
ingin memajukan potensi perempuan me-
lalui pendidikan. Namun Sarwadi harus 
berlapang dada karena Kartini akan dini-
kahkan dengan pria lain.

ADA APA

E
mpat belas tahun telah berlalu se-
telah kisah romansa Cinta dan Rang-
ga terpisah benua. Ratusan purnama 
terlewati namun keduanya belum 

kembali bertemu. Jarak menjadi pemisah an-
tara Jakarta dan New York. Sementara persa-
habatan yang terjalin sejak masa SMU antara 
Cinta dengan Milly, Maura dan Karmen kian 
erat. Hingga suatu hari, takdir kembali mem-
pertemukan keduanya, Rangga dan Cinta! Ma-
sih adakah cinta di antara keduanya? Akankah 
pertemuan keduanya menyatukan dua hati 
yang setelah sekian lama terpisah?

SETELAH 14 TAHUN

Melanjutkan kesuksesan Ada Apa Dengan 
Cinta (AADC) di tahun 2002, Miles Produc-
tion kembali meluncurkan sekuelnya di tahun 
ini. Film fenomenal yang disutradarai oleh 
Riri Riza merupakan salah satu karya yang 
dinanti-nantikan penggemar setianya. 

Peran utama masih dimainkan oleh Dian 
Sastrowardoyo (Cinta) dan Nicholas Saputra 
(Rangga). Hanya saja kali ini AADC 2 hadir 
tanpa tokoh Alya. Kisah persahabatan Milly, 
Karmen, Maura dan Mamet yang diperankan 
Sissy Prichilla, Ardini Wirasti, Titi Kamal dan 
Dhennis Adiswara kian erat.  Perjalanan Cinta 
dan Rangga ini semakin menarik disimak!
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Perseteruan terjadi antara Steve Rogers 
(Captain Amerika) dan The Avenger karena 
peraturan Pemerintah yang ingin mengatur ke-
giatan  manusia super. Stark (Iron Man) meny-
etujuinya, tetapi beberapa peristiwa menem-
patkan tekanan kepada The Avenger ketika 
Steve menolong Bucky Barnes yang bermasa-
lah. Akankah The Avanger turut membelanya?

CIVIL WAR
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Syiar-syiar Islam dapat dilakukan 
dengan bermacam cara, salah satunya 
lewat media komik. Komikus, Vbi_Djen-
ggoten di karya terbaru yang diterbitkan 
oleh Gramedia Pustaka Utama ini, men-
coba untuk mengangkat tentang realita 
dan fakta tentang bahaya lisan.  Ringan 
namun tetap berbobot karena cerita-
cerita yang disampaikan disandingkan 
dengan hadits-hadits shahih.

BENCANA LISAN

Penulisnya yang tergabung dalam 
@NegeriAkhirat berkolaborasi  menge-
mas buku bertajuk Kun Anta yang 
artinya Jadilah Dirimu Sendiri. 
Melalui buku ini penulis ingin mengajak 
pembaca untuk memahami kecantikan 
fisik bukanlah yang utama, tetapi inner 
beauty untuk menjadi muslimah yang 
baik. Beberapa di antaranya cantik jiwa 
seperti menunaikan ibadah shalat tepat 
waktu, wudhu, berpuasa dan membaca 
al-Quran. Pembahasan yang ringan de-
ngan visual yang menarik membuat kita 
tertarik untuk segera menamatkannya.

KUN ANTA

Music

Books
HUJAN BULAN JUNI

Di tengah banyaknya buku mewarnai, 
kini giliran karya klasik ditampilkan dengan 
cara yang menarik. Buku bertajuk Hujan 
Bulan Juni Coloring Book for Adult ini me-
rupakan karya istimewa yang melengkapi 
usia pengarangnya, Sapardi Joko Damono 
yang ke 76 tahun. Pembaca akan mendapat-
kan kenikmatan dua aktivitas sekaligus yaitu 
mewarnai dan berpuisi.

Ingin membuat karya yang 
unik dan menarik? Gunakan media 
kayu dan hiasi dengan lukisan. Yati  
Mariana Garnadi, penulis yang telah  
menulis beberapa buku kreativitas 
melukis di sutra, kain dan kaca ini, 
kali ini mencoba bereksperimen de-
ngan kayu. Dengan sentuhan kreati-
vitas benda-benda seperti talenan, 
pigura, tempat tisu dan hiasan kayu 
dapat disulap untuk tampil memikat!

MELUKIS DI ATAS KAYU

White Shoes and 
The Couples Company yang 

terbentuk sejak tahun 2002 dan 
dikenal dengan lagu-lagunya 

yang oldies namun berkarakter 
kembali merilis single Senja. 

Lagu yang menjadi soundtrack 
film dokumenter “White Shoes 
and The Couples Company DI 

CIKINI” ini dapat kamu 
simak di soundclouds!

WHITE SHOES AND THE 
COUPLES COMPANY

Trio violinist, Kamila melun-
curkan single perdananya yang 
bertajuk Kunang-Kunang. Trio 
yang memadukan kemampuan ber-
nyanyi dan bermain biola ini mel-
antunkan lagu remake karya mae-
stro musik Ismail Marzuki. Lagu 
ini juga akan menjadi bagian dari 
album Repackaged the Harmony of 
Ismail Marzuki.
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KAMILA

KAHITNA

Grup vokal indonesia yang le-
gendaris, Kahitna  kembali menge-
luarkan album terbarunya. Bertajuk 
Rahasia Cintaku, album ini rilis da-
lam rangka 30 tahun berkarya. Berisi 
11 lagu ini menghadirkan lagu-lagu 
melankolis gaya Kahitna beberapa 
diantaranya Rahasia Cintaku #baper, 
Kekasih Dalam Hati dan lainnya.


