“เอ-ไทม์ โชว์ บิส” งัด 6 นักสู้ เปิ ดเวที “STAGE FIGHTER”
ปะทะเดือดศึกแห่ งศักดิ์ศรี การันตีความเผ็ด!
“เอ-ไทม์ โชว์ บิส ” ขอจุ ดชนวนความแซ่ บ ปี 59 ด้วยการร่ อนสารท้า รบสุ ดแสบเปิ ดศึ กอย่า งเป็ นทางการ
ณ ลอบบี้ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ท่ามกลางสื่ อมวลชนและกองเชี ยร์ ของ
6 นักสู้ “นางพญาดอกไม้ เหล็ก ” แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุ ตร ปะทะ ป๊ อบ ปองกูล สื บซึ้ ง “เสี ยงพิ ฆาตร้ อยโล”,
“พยัค ฆ์ ร้ ายสายรุ้ ง” เบน ชลาทิ ศ ตั นติ วุ ฒิ ปะทะ เจนนิ เ ฟอร์ คิ้ม “สาลิ ก าลิ ้นไฟ”, “สุ ภ าพบุ รุ ษ อสรพิ ษ ”
กัน นภั ท ร อิ น ทร์ ใจเอื้อ ปะทะ แก้ ม วิ ช ญาณี เปี ยกลิ่น “แมงมุ ม พิ ษ โซปราโน่ ” บนสมรภู มิ เ ดื อ ดคอนเสิ ร์ ต

“STAGE FIGHTER”
เริ่ มจากโชว์ เ รี ยกน้ าย่ อ ยของ แอม-ป๊ อป ในเพลง “เหงา” (บอย พี ซ เมคเกอร์ ) และ “ฉั น เหงา”
(ปุ๊ อัญชลี) ยังไม่หนาใจขอกระตุน้ ชนวนความเดือดขึ้นอีกเท่า กับ แก้ม-กัน นักสู ้นอ้ งใหม่จดั เต็มในเพลง “ดอกราตรี ”
(ดา เอ็นโดฟิ น) และ “เจ้าช่ อมาลี ” (มิสเตอร์ ทีม) พร้อมเผาเวทีทิ้งท้ายได้ราบคราบไร้ ที่ติจากคู่ เบน-คิ้ม คู่ปรับปาก
กรรไกรอี กคู่ ของวงการ ในเพลง “คิดถึ ง ” (หรั่ ง ร็ อคเคสตร้ า) และ “คิดถึ ง ” (ซิ ลลี่ ฟูล) ก่ อนที่ ดี เจอ๋ อง เขมรั ชต์
สุ น ทรนนท์ พิ ธี ก รของงานแถลงข่ า วจะขึ้ นมาเปิ ดศึ ก ครั้ งนี้ อย่ า งเป็ นทางการ พร้ อ มเชิ ญ พี่ ฉ อด สายทิ พ ย์
มนตรี กลุ ณ อยุธยา แม่ ทัพใหญ่ แห่ ง เอ-ไทม์ โชว์ บิส ออกมาเผยชนวนของสงครามครั้งนี้ ว่า “ก้ าวเข้ าสู่ ปีที่ 11 เราก็
อยากเปิ ดศักราชของปี ด้ วยการลองทาอะไรใหม่ ๆ เพื่ อเปลี่ยนบรรยากาศให้ กับคนดูคอนเสิ ร์ตของเรา จากการดูว่า
ศิลปิ นของเรามีคาแรคเตอร์ เป็ นยังไง ซึ่ งก็พบว่ าศิลปิ นของเราเรื่ องร้ องทุกคนหายห่ วง แต่ เรื่ องฝี ปากนี่ต้องยอบรั บเลย
ว่ ามีศิลปิ นอยู่จาพวกหนึ่งในบรรดาศิลปิ นมากมายของเมืองไทย ที่ เราต้ องยกให้ เลยว่ าเป็ นตัวพ่ อตัวแม่ ในเรื่ องฝี ปาก
ซึ่ งพรสวรรค์ เรื่ องการร้ อง และทอล์ ค ให้ ลื่นไหลและสนุกไปด้ วย ถือว่ าเป็ นเรื่ องยากเรื่ องหนึ่ง ไม่ ใช่ ว่าศิลปิ นทุกคน
จะทาได้ ดีทั้ง 2 อย่ าง คราวนีก้ ็เลยเกิ ดเป็ นคอนเซ็ปต์ ที่เราอยากจะทาคอนเสิ ร์ตที่ รวมเหล่ าศิ ลปิ นสาย DIVAS และ
DIVOS ตัวพ่ อตัวแม่ ตั้งแต่ ร่ ุ นใหญ่ ไปจนถึงรุ่ นเด็กที่ เราคัดเลื อกแล้ วว่ าเรื่ องร้ องก็ไม่ เป็ นรอง เรื่ องทอล์ คก็ไม่ แพ้ กัน
มารวมไว้ แล้ วเดี๋ยวเราก็จะปล่ อยให้ เขาได้ ปะทะ ได้ มาประจันหน้ าต่ อสู้ กันเอง เรี ยกว่ าเก่ งกันนักก็ส้ ู กันไปให้ ร้ ู เรื่ องรู้
ราวกันเลย เลยเกิดเป็ นคอนเสิ ร์ต STAGE FIGHTER ขึน้ ค่ ะ” มาร่ วมกันเป็ นสักขีพยานในศึกครั้งประวัติศาสตร์ น้ ี ได้
ในวันเสาร์ ที่ 6 และวันอาทิตย์ ที่ 7 กุ มภาพันธ์ 2559 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน รี บ จับจองที่นั่ง
ริ งค์ ไซด์ เกาะขอบเวทีได้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุก สาขา บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ
1,500 บาท รายได้ ส่วนหนึ่งมอบให้ โครงการปลูกถ่ ายเซลล์ต้นกาเนิดเทิดไท้ ค่ ูขวัญองค์ ราชั นราชิ นี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามา ธิ บดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ส อบถ าม ราย ล ะเอี ย ดเพิ่ ม เติ มได้ ที่ 02-262-3456 หรื อ
www.thaiticketmajor.com / www.atimeshowbiz.com และ www.facebook.com/atimeshowbiz ...ศึ ก แห่ ง ศัก ดิ์ ศรี
การันตีความเผ็ด!
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