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l{FFHf;l... memprumbang*ancompcarri

': $l1##ffigan dari hataman 21 masing-masingneserta. Sebab,

Koreografer MFM 20lZ Agoeng terlihat apakah calon model itu
SoedirPoetramerryatakan,tujuan pernah meigituti MFM pada
memperketat audisi ini karena tahun sebelumnva atau tidak.

*g$]mVainennrendryatkanmodel,'Kalaumeiekaludah pernah
ffiftsuaistandbr MFM. ' Standar ila$ftail riddaknya sudah tahu

modehlgharus meningkatdari bagalairna suasana ketika
]rhy" E "t*. 

M$ln},a, tinggi mengiiqti MFM/ katanya.
badan dan beng& badan harus pad;MFM tahun ini, piiraknya
,eorsioria# t$arprrf.agenq .harramembutuhkan aA modet
Color Model Inc iru. perempuan dan l0 model laki_
. Pgda MFM 20rZ yang akan iati.Oengandemikian, darike_
berlangwrgdi Gmha Caloavrala Z0mddellersebutakanadayang
UniversitasNegeriN{alang(UM), tersingkir dari audisi Radar

ffiffiffi*n:*",,t1;
minimd l6Ssentimeter Sedangkan mengacu stan dar dieuentMEM.
model laki-lakiminim:ilmemiliki Bagimodelyangakan menjalani
tinggi badan 180 sentimeteg. - audisi hari ur1,{goeng *urryu_

A$j9.nq.perygnd<afkgr,paaa rankan ada penyesuaian pe_
audisikaliiniadasekitarz0pan- nampilan. Mis'arnyauntukmodel

perempuan dianjurkan memakai
htgh heels, rokmini, dan atasan

nyesuaikan," lanjut Agoeng.'Para model diharap datang
pukul 10.45 dengan membawa
comp card,, 'selama ini comp
card kan di-,e-mail. pada saat
audisi harus membawhnya secara
langsungi' terangnyf.

Dengan begitu pihitia bisa
melihat kecocokan intara data
yang diberikan dengair tampilan
fisik secara asli para model. "Kalau
ada model yang tidak sesuai,
bisa tersingkir juga,'kata dia.

Agoeng mengungkapkan, pada
MFM tahun ini pihalnya mencari
model yang oza?ne, disiplirr dan
bim diajqk keria sama Menurut
Agoeng model profesioqal adalah
model yang sesuai dengan apa
yang dia tnlis di nmp car*nya_

Selain itu, pihaknya juga akan
memberikan witd card. yayai
peqenang juara I Rafu.r Malang
M o del S earch tahunilalu otomatis

. akanjoinpada MFM tahun ini.
"Kami mengapresiasinya.
P emenang Radar Malan g M o del
S ear ch tahun 20 I 6 akan mendapat
kejutan, yakni wild card,iwi
'katanya. (fis/czldan)
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yo(Wffi)*ut#qpp€rrarna. uiayitiiiiputih. sedangkan
ler.nuCIanp-aruuamer4prucutkan untuk laki_laki bisa memakai
lagi menjadi 70 model.

, Selain mengukur tinggi dan, dan atasan bo dy fit.',XalaiunniDerat badan, panitia juga (model) yang berhijab me_,,r ' G*


