Lihatkepri.com, Jakarta – Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat special bagi Rossa. Pasalnya,
tahun ini merupakan 21 tahun Rossa berkarir dan berkarya di kancah musik Indonesia dan
internasional. Di tambahkan lagi album teranyarnya yang diluncurkan tahun ini “New Chapter”
berhasil mendapatkan 4 Platinum Awards dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI).
“Setelah sukses menggelar konser tunggalnya di Jakarta bulan April lalu, Rossa kini siap mengulang
keberhasilan konsernya yang bertajuk “The Journey of 21 Dazzling Years Concert” di Negeri
Singa,”Ucapa Mery manjer Iven The Journey of 21Dazzling Year co sert ,dalam Siaran
Persnya,(23/10/2017).
Sebelumnya, Rossa juga pernah menggelar konser bertajuk “Melodi Cinta Rossa” yang digelar di
Bukit Jalil Malaysia pada tahun 2010 dibanjiri oleh 13.000 penonton. Setahun kemudian pada tahun
2011 konser “Harmoni Cinta” yang diadakan di Esplanade Singapore juga menuai sukses dengan
penjualan tiket yang juga SOLD OUT. Kini Rossa kembali hadir untuk merayakan 21 tahun
kiprahnya di dunia musik.
Dengan kembali menggelar konser tunggalnya di Esplanade Singapore, Sabtu 4 November 2017
bertajuk “The Journey Of 21 Dazzling Years” yang dipersembahkan khusus untuk penggemarnya
para “Pecinta Rossa”.
Rencananya dalam konser ini Rossa akan memainkan lebih dari 20 lagu hits terbaiknya, mulai dari
albumnya Nada-Nada Cinta (1996) sampai album teranyarnya New Chapter (2017) dengan konsep
yang lebih intim.
Dalam konser nya kali ini Rossa juga di dukung oleh Wonderful Indonesia Kementrian Pariwisata
Indonesia, sebagai Duta pariwisata Indonesia tentunya konser Rossa ini juga bisa menjadi sarana
memperkenalkan Indonesia di mancanegara.
Perjalanan karir Rossa Lahir dengan nama Sri Rossa Roslaina Handiyani, Rossa mulai dikenal publik
pada tahun 1996 ketika meluncurkan album Nada-Nada Cinta dengan single hits berjudul sama.
Sempat vakum selama 3 tahun untuk menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia (UI), Rossa
kembali mendapat perhatian di tahun 1999 ketika meluncurkan single hits Tegar.
Tidak hanya laris di tanah air, Rossa juga memiliki banyak penggemar di Asia Tenggara. Di tahun
2014, ia juga sempat meluncurkan album “Love, Life & Music” beserta lima album lainnya di Jepang.
Album kompilasi Rossa yang kedua “The Best of Rossa” berhasil membuat dirinya masuk di antara
“10 Artis Indonesia dengan Penjualan Album Terbaik.” Sejak saat itu namanya terus melambung
sebagai penyanyi solo wanita papan atas Indonesia hingga mendapat julukan “DIVA Pop Indonesia”
dengan lagu-lagunya yang hits sepanjang dekade. ( Ajang Nurdin)

