clubbing

The Gentleman Way Eps. XVI,
Rabu 4 Juni, Golden Crown
What’s Happening: Event kali ini dimeriahkan oleh sejumlah
bintang tamu papan atas ibu kota, antara lain artis seksi Mulan
Jameela, FDJ Alfi Da Lovly, dan Maria Calista. Di samping itu
acara ini juga dimeriahkan oleh Home Band, Resident DJs, dan
tentunya Chivas Dancer. Home Band tampil di awal dan langsung
memeriahkan suasana dengan sajian lagu-lagu top 40 yang
dilanjutkan dengan penampilan Chivas Dancer yang membuat
suasana malam itu semakin panas. Acara dilanjutkan dengan
penampilan dari Maria Calista yang membawakan berbagai hits-nya
seperti “Dengarkan Aku”. Puncak acara hadir saat Mulan Jameela
tampil dan membawakan serangkaian lagu andalannya, antara lain
“Makhluk Tuhan Paling Seksi”. Acara ini khusus dipersembahkan
Chivas untuk para pengunjung setia Golden Crown. Untuk info
kegiatan terkini silakan follow Facebook.com/LuxeDrink atau
Twitter @LuxeDrinks.

Mark of Chivalry Eps 1,
Sabtu 7 Juni, Club 360
What’s Happening: Untuk memeriahkan acara ini,
Chivas mendatangkan DJ asal Norwegia Orjan Nilsen. DJ
pengusung musik genre progresive ini memang selalu
dinanti-nantikan oleh partygoers. Sebelum penampilan
DJ Orjan Nilsen, partygoers disuguhkan oleh penampilan
dari DJ lokal DJ Aldee dan DJ Leo, yang tidak kalah
menariknya. Tidak ketinggalan Home Band Zinergy dan
juga Chivas Dancer ikut meramaikan suasana malam itu.
Baru menjelang tengah malam, DJ Orjan Nilsen tampil di
DJ Booth di hadapan crowd yang penuh sesak. Seiring
irama musik, mereka terus berjoged sambil menikmati
Chivas 12 hingga acara usai.

The Gentleman Way
episode II,
Sabtu 7 Juni, Maja House Bandung
What’s Happening: Biarpun malam terasa cukup dingin
di ketinggian lokasi Maja House, namun suasana tetap
hangat dengan berbagai penampil yang dihadirkan
oleh Chivas untuk penikmat setianya. Sebagai penampil
pertama hadir Marco Weibel Para yang terus mengajak
pengunjung yang sudah memadati area Maja House
untuk ikut berjoged seiring irama musik. Penampilan
puncak dari Beats n Beyond yang berduet bersama
Funk Bast*rd semakin membuat para pengunjung larut
dalam suasana kegembiraan bersama sambil menikmati
minuman Chivas.

The Gentleman Way
Episode XVI,
Rabu 11 Juni, V2
What’s Happening: Salah satu group band papan
atas ibu kota Republik kali ini memanjakan para
pengunjung V2. Acara yang dihadirkan oleh Chivas
ini juga dimeriahkan oleh Home Band, Resident DJs,
dan tentunya Chivas Dancer. Home Band yang tampil
menyajikan serangkaian lagu-lagu top 40-nya yang
dilanjutkan dengan penampilan Chivas Dancer yang
membuat malam ini semakin meriah. Puncak acara
hadir saat Repvblkk tampil dengan lagu andalan
mereka seperti “Sandiwara Cinta”. Acara ini khusus
dipersembahkan Chivas untuk para pengunjung setia V2.

