
C O M I N G S O O N



TENTANG FILM

“Forever Holiday in Bali” merupakan sebuah film mengenai kisah cinta antara seorang gadis

Indonesia dan artis Korea. Film ini adalah sebuah kisah cinta romantis antara dua pemuda dari

budaya dan latar belakang yang berbeda di pulau Bali yang indah. 

SINOPSIS

“Forever Holiday in Bali” adalah kisah

antara dua pemuda. Putri, seorang gadis

Indonesia bermimpi untuk menjadi

perancang busana tetapi ia harus

berhenti mengejar mimpinya untuk

menopang kondisi keluarganya. 

Sedangkan Kay adalah seorang artis

Korea yang telah menggapai mimpinya. 

Tetapi setelah ia kehilangan ibunya, ia

mulai mempertanyakan hidupnya dan

arti dari kebahagiaan. Kedua pemuda ini

bertemu di Bali melalui takdir. Mereka

mulai tertarik satu sama lain tetapi

akankah mereka bersatu? Akankan cinta

mereka berhasil mengatasi perbedaan

dan orang-orang yang ingin memisahkan

mereka? 

S E B U A H  F I L M  R O M A N T I S  

T E R B A R U



CAITLIN HALDERMAN SEBAGAI PUTRI

Caitlin berperan sebagai Putri, seorang gadis yang bermimpi

menjadi perancang busana namun tidak bisa meraih

mimpinya karena masalah keuangan keluarganya. Terlepas

dari semua masalahnya Putri adalah seorang gadis

berkemauan keras, menawan, ceria, berani dan selalu

berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarganya.

THUNDER SEBAGAI KAY

Dalam film ini, Thunder berperan sebagai Kay, artis Korea 

yang datang ke Bali untuk syuting video klip. Karakter Kay 

hampir mirip dengan Thunder. Kay adalah sosok yang baik, 

rendah hati, tampan, dan memiliki postur tubuh yang baik. 

Dia sangat terkenal di antara pecinta K-Pop dan juga

senang bercanda. Pada film ini, Kay  kehilangan ibunya dan

sangat meridukannya. 

P E M E R A N  D A L A M  F I L M

SONIA ALYSSA SEBAGAI

MIRA

Karakter Mira digambarkan

sebagai perempuan kaya 

yang sombong dan suka

memandang rendah orang 

lain. Dia memiliki martabat

tinggi, sangat egois dan tidak

dapat menerima kekalahan

atau merasa dipermalukan. 

Mira juga digambarkan

sebagai gadis manipulatif

yang bisa membawa dampak

buruk bagi orang lain.

REZA ADITYA SEBAGAI 

INDRA

Indra adalah teman masa kecil

Putri yang bekerja sebagai

paparazi di Jakarta. Selain

peduli terhadap Putri, sosok

Indra juga adalah seorang

yang berdedikasi tinggi

terhadap pekerjaannya dan

ingin diakui atasannya. 

Karakter Indra yang polos, 

membuatnya mudah

dipengaruhi orang lain.

KIM SA KWON SEBAGAI 

MANAJER  KAY

Kim Sa Kwon berperan sebagai

manajer Kay yang bekerja

dengan Kay sejak debutnya. 

Digambarkan sebagai orang 

yang dekat dengan Kay, dia

peduli dengan Kay seperti

keluarga dan selalu melakukan

yang terbaik untuk Kay. Saat

Kay hilang, dia mencoba

menemukan Kay sambil tetap

berusaha melindunginya. Dia

juga baik dan lembut, tapi

sangat disiplin.



K R U  D I B A L I K  L A Y A R

KIM DONG CHON

PENATA SINEMATOGRAFI

Seorang penata sinematografi ternama di Korea.

FILMOGRAFI

• 2015 : Three Summer Night 

• 2015 : Love At The End Of The World

• 2014 : Our Father

• 2013 : Young Ages

• Dan banyak film lainnya.

ODY C. HARAHAP

SUTRADARA FILM

Karirnya sebagai sutradara dimulai melalui film Bangsal 13 di tahun 2004. Sejak itu, ia menjadi

salah satu sutradara yang disegani di dunia perfilman Indonesia. 

FILMOGRAFI

• 2017 :  Sweet 20 

• 2016 :  Me vs Mami

• 2015 :  Kapan Kawin

• 2015 :  Skakmat

• Dan banyak film lainnya.

ANGGOTA TIM INTI FILM

Executive Producers Kim Jeong Ho (Sonamu Cine House) 

Theo Jin (Sonamu Cine House)

You Jeong Hun (Showbox Corp.) 

Jung Keun Wook (Showbox Corp.) 

Producer Kennt Kim 

Line Producer Kundrad Wijaya

Production Manager Lee Jeong Kyo

Screenplay by Kennt Kim 

Adapted Screenplay by Titien Wattimena

Chief Gaffer Park Se Mun

Sound Designer Satrio Budiono

Film Editor Aline Jusria

Digital Intermediate Soh Ji Ho (CJ Powercast) 



F I L M  I N D O N E S I A  D E N G A N  

M U S I K  K - P O P

Musik dan lagu tema dalam film Forever Holiday In Bali diciptakan oleh MYSTIC Entertainment,

sebuah label ternama di Korea. Seluruh musik di tulis dan di aransemen dengan gaya

aransemen musik pop Korea yang easy listening, menarik, dan enak didengar.

Every time I see your face I 

Just feel like I’m in love with you 

And I need you tonight

When your here by my side 

I feel like I’m just floatin’

With you, come to me 

REFF : 

My fairytale

My love is near 

You and I will love here forever

Love is all you need and

Love is all you see from

You are the story for me

My fairytale 

My love is near 

You and I will love here forever

Love with me forever

Every time I see your face I 

Just feel like I’m in love with you 

And I need you tonight 

When your here by my side 

I feel like I’m just floatin’ 

With you, come to me 

Kembali ke Reff

Love, is this all the things about 

the things we say 

Love, I know it’s all about feel’n

love 

And all about the day’s feel 

together inside 

Kembali ke Reff

*Diciptakan oleh

Pyun Young Soo

LYRIC FAIRYTALE DAFTAR LAGU

FAIRYTALE 

Vokal oleh : Pyun Young Soo

Diciptakan oleh : Pyun Young Soo

DESTINY 

Vokal oleh : Thunder & Caitlin 

Halderman

Diciptakan oleh : Pyun Young Soo

CINDERELLA 

Vokal oleh : Caitlin Halderman

Diciptakan oleh : Pyun Young Soo

LOVE IS CRIME 

Vokal oleh : Thunder

Diciptakan oleh : Pyun Young Soo

MYSTIC Entertainment adalah sebuah perusahaan entertainmen komprehensif yang melingkupi 3

label, ‘MYSTIC89’, ‘APOP’, ‘MYSTIC Actors’, dan ‘All I Know Music’.

MYSTIC89 adalah sebuah label musik dibawah kepemimpinan produser Yoon Jong Shin. Pada

tahun 2013, MYSTIC89 telah menempatkan diri sebagai perusahaan rekaman yang profesional

dan terorganisir. MYSTIC89 aktif tidak hanya dalam industri musik tapi juga dalam industri budaya

seperti drama, program hiburan, dan film.

Beberapa artis terkemuka dalam MYSTIC Entertainment antara lain adalah Eddy Kim, Brown Eyed

Girls, Pyun Young Soo, Jang Jane, Jeong Jin Woon, dan Thunder.



INFO SEPUTAR FILM

SEBUAH LANGKAH AWAL

Forever Holiday In Bali sebagai film kolaborasi pertama antara Indonesia dan Korea adalah
langkah pertama dalam pembuatan film Indonesia dengan gaya yang baru. Di masa depan,
akan ada lebih banyak kesempatan bagi insan film Indonesia dan Korea untuk bekerjasama
dalam pembuatan film.

KOLABORASI PERTAMA

• Pemain dan Kru

Forever Holiday In Bali dibintangi oleh aktor-aktor Korea dan Indonesia. Thunder, seorang
idola k-pop dan mantan anggota MBLAQ berperan sebagai Kay. Sementara Caitlin 
Halderman, seorang aktris, model, dan penyanyi berperan sebagai Putri. Film ini juga
dibintangi oleh Reza Aditya dan Kim Sa Kwon, dua aktor berpengalaman dari Indonesia 
dan Korea. 

Forever Holiday in Bali turut mengajak kru berpengalaman dari Indonesia dan Korea. Tiap
anggota team membawa semangat dan pengalamannya untuk menciptakan film ini.

• Lagu Tema dan Musik

Lagu tema dan musik dalam film ini ditulis dan diproduksi oleh komposer dan produser
Korea yang tergabung dalam MYSTIC Entertainment. Ada 4 lagu tema utama dalam film
ini. Salah satu lagu yang berjudul Love is Crime ditulis, diciptakan, dan dinyanyikan oleh
Thunder sendiri. Salah satu lagu berjudul Destiny adalah lagu duet antara Thunder dan
Caitlin.

• Pasca produksi

Tahap pasca produksi di film ini dilakukan di kedua negara, di Indonesia dan Korea.
Tahapan sound mixing dan online editing dalam film ini dilakukan di Indonesia sementara
tahapan color grading film dilakukan di Korea oleh CJ Powercast, sebuah studio color
grading ternama di Korea.

INFORMASI LAINNYA

• Proses shooting Film Forever in Bali sepenuhnya dilakukan di Bali. Dari area hijau sawah
Jatiluwih yang indah, area Legian yang ramai, rumah-rumah tradisional Puri Kukuh, hingga
keindahan pantai Melasti yang tak terjamah, film ini menunjukan keindahan alam dan
budaya Indonesia.

• Sebagai film kolaborasi antara Indonesia dan Korea, film Forever Holiday In Bali ditulis
dalam 3 bahasa: Indonesia, Korea, dan Inggris, oleh penulis Korea dan Indonesia.



Sonamu Cine House adalah perusahaan pertama di Indonesia yang membiayai, mendistribusi,
dan memproduksi film dibentuk oleh orang Korea setelah pemerintah Indonesia membuka
kesempatan bagi investor asing di industri film pada tahun 2016.

Pengalaman kerja para pendiri yang sudah lebih dari 20 tahun dalam bidang periklanan and bisnis
produksi konten visual di Korea dan Indonesia menjamin kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan kreatifitas dan menangani proses produksi film dengan baik.

Dimulai dengan Forever Holiday in Bali pada tahun 2017 sebagai awal dari filmografi-nya sebagai
proyek film kolaborasi antara Indonesia dan Korea, Sonamu menjadwalkan 3 film untuk diproduksi
di tahun mendatang.

Dalam mencapai misinya untuk menulis era baru dalam sejarah perfilman Indonesia, Sonamu Cine
House akan tumbuh sebagai perusahaan terintegrasi konten hiburan di Asia.

SHOWBOX CORP, bagian dari Orion Grup, merupakan perusahaan pembiayaan dan distribusi
terkemuka di industri perfilman Korea atas kinerjanya yang luar biasa di Box Office setempat dan
partisipasi aktifnya di pasar internasional bersamaan dengan kemitraan global.

Didirikan pada tahun 2002, Showbox mencakup seluruh sektor produksi, pembiayaan, dan

distribusi, menyediakan pembuat film landasan produksi yang solid untuk menciptakan konten

yang menghibur bagi penonton,, dengan 'hiburan' dan 'kualitas' sebagai prinsip utamanya.

Sebagai hasilnya, Showbox telah mencapai rekor Box Office yang luar biasa dengan penjualan

tiket lebih dari 10 juta untuk film-film seperti TAEGUKGI (2004), THE HOST (2005), THE THIEVES (2012),

dan ASSASSINATION (2015). Belum lagi, sejumlah besar film sukses termasuk THE CHASER (2008), TAKE

OFF (2009), I SAW THE DEVIL (2010), NAMELESS GANGSTER: RULES OF THE TIME (2012), THE FACE

READER (2013), A HARD DAY (2014), THE THRONE (2015), dan INSIDE MEN (2015) dari pembuat film

terkenal Korea.

Dan pada tahun 2015, Showbox bergabung dalam kemitraan eksklusif dengan salah satu

perusahaan hiburan terbesar China Huayi Brothers yang mengembangkan bisnisnya ke China dan

kemitraan produksi bersama dengan studio film bergengsi Hollywood, Blumhouse, yang

memperkuat pijakan untuk menjadi studio gambar global.

http://showbox.co.kr/english/



FILM INI DISPONSORI OLEH  

@sonamufilms

www.sonamu.co.id

@SonamuFilms

Sonamu Films


