
Tahun Baru 2023, Ini Daftar Film Anak
yang akan Tayang di Bioskop

Tidak berasa sesaat lagi akan masuk tahun baru. Kurang lebih apa ya film anak yang
hendak tampil pada tahun 2023?
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Bicara berkenaan dunia film, pada tahun 2023 ada beberapa film hebat yang wajib buat
dilihat. Tidak cuma film blockbusternya yang hendak pecah, film anak pada tahun 2023
sangat menarik. Merilis dari beragam sumber, berikut daftar film anak yang hendak tampil di
tahun 2023, salah satunya:

1. Wish

Film ini datang diulang tahun Disney yang ke-100 yang membuat film ini jadi tontonan
spesial. Wish membawa topik "permintaan pada bintang jatuh" sama seperti yang dirasakan
banyak watak Disney, dimulai dari film Pinocchio, Lady and the Tramp, The Princess and the
Frog.

Wish bercerita penjelajahan epik Putri Asha dan kambingnya Valentino dari Kerajaan Rosas
antara bintang-bintang lewat beragam dunia untuk menolong selamatkan rakyatnya. Wish
menceritakan berkenaan Asha dari kerajaan ajaib namanya Rosas yang mempunyai
karakter percaya diri dan perduli pada beberapa orang disekelilingnya. Satu saat dia
membuat keinginan dan jawabnya diwujudkan oleh bola energi kecil yang namanya Star.

Bersama mereka harus bertemu dengan lawan yang menakutkan untuk selamatkan semua
dan menunjukkan jika saat seorang manusia yang tersambung dengan fenomena dari
bintang bisa membuat beberapa hal ajaib. Film ini akan di-launching di tanggal 22
November 2023.

2. The Super Mario Bros. Movie

Untuk anak-anak yang suka bermain games, terutamanya games keluaran nintendo tentu
saja kenal bernama Super Mario Bros. Siapakah yang menduga bila tahun 2023 kedepan
kita memperoleh penyesuaian Mario Bros ke bentuk film animasi.

Film ini tampilkan watak-karaker dari gamenya, dimulai dari Mario, Luigi, Bowser, Peach,
Toad, sampai Donkey Kong. Film Super Mario Bros ini akan menceritakan berkenaan Mario
dan Luigi yang usaha selamatkan Peach dari raja beberapa Koopa, yakni Bowser.

3. Doraemon: Nobita's Sky Utopia
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Film doraemon tentu tidak asing. Film ini banyak pecintanya, dimulai dari anak-anak sampai
orang dewasa. Film ini bercerita mengenai kucing gembul warna biru yang mempunyai
kantong ajaib dan sering kali merestui beberapa macam mimpi Nobita.

Di tahun 2023, kita akan balik melihat penjelajahan Nobita dan Doraemon dalam film terkini
mereka yang dengan judul Doraemon: Nobita to Sora no Utopia' atau Doraemon: Nobita's
Sky Utopia.

4. Elemental

Sebuah film feature original yang seutuhnya akan di-launching pada 16 Juni 2023. Film ini
disutradarai oleh Sohn dan dia share ide individu dibalik film itu sebuah cerita imigran
memburu mimpi di lingkungan yang cantik di mana bahasa dan budaya tiba bersama.

Filmmaker mengenalkan watak dalam Elemental, yang berdasar di kota tempat penghuni
api, air, darat, dan udara tinggal bersama. Ember sebagai wanita muda yang kuat dan
berkobar-kobar, dan Wade ialah pria yang membahagiakan, cerah, dan condong rileks ikuti
arus.

5. The Little Mermaid

Film The Little Mermaid menjadi satu diantara live-action yang dibikin dari animasi classic
Disney. Film ini diperankan oleh artis Halle Bailey yang dipilih jadi Ariel.

Watak Ariel sebagai seorang ikan duyung bernada merdu yang mimpi untuk dapat nikmati
kehidupan di darat. Gagasannya film The Little Mermaid akan launching pada 26 Mei 2023.

Aktor perjalanan yang masuk ke Jakarta sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru 2023
sudah terima vaksin booster, terhitung anak-anak telah divaksin.

Satpol PP akan di turunkan untuk pengamanan malam muda-mudi dan car free night saat
malam tahun baru.

Barisan Serbaguna alias Banser Nahdlatul Ulama (NU) diikutsertakan Kapolri Listyo Sigit
Prabowo untuk amankan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023.

Pemerintah provinsi DKI membuat pentas perayaan malam tahun baru di lima daerah kota
dan kabupaten. Tidak terkonsentrasi di TMII.

Berikut games baru 2023 dengan tanggal launching dan piranti untuk memainkan.

Transjakarta tetap bekerja 24 jam sepanjang malam tahun baru kelak. Ada peluang
rekonsilasi jalur koridor 1.

Kapolri bukan hanya akan mengikutsertakan TNI dan pemerintahan untuk penyelamatan
malam Natal 2022, tetapi juga menggamit beberapa organisasi masyarakat.

Menurut ahli trend olahraga yang cepat, gampang, dan bisa dilaksanakan sendiri akan
mendapatkan banyak fans di 2023. Apa sajakah?



Kapolda Metro mengutarakan warga semakin lebih semangat rayakan Natal dan Tahun Baru
karena kasus Covid-19 yang tetap turun.

Polda Metro Jaya akan kerahkan 7.421 personil dalam penerapan Operasi Lilin Jaya 2022
untuk penyelamatan perayaan natal dan tahun baru.


