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Film rhoma irama begadang

Ani! Ya, juga, Anda! Siapa yang tidak tahu kalimat itu. Ya, itu adalah salah satu dari sekian banyak istilah Rhoma Irama atau yang dikenal dengan Bang Oma. Bang Oma adalah contoh kepribadian sempurna di dunia hiburan. Bagaimana dia tidak bisa, dia bernyanyi dan menciptakan lagu dengan sangat baik. Pada akhirnya, julukan itu adalah Raja Dangdut.
Tapi dia tidak sampai di situ, Bang Oma juga pandai bermain. Siapa yang tahu berapa banyak film yang film Bang Oma miliki? Lebih dari sepuluh! Film sama dengan lagu-lagu yang mereka sing, banyak dari mereka berkeliaran. Nah, bagi kamu yang belum tahu, Bacaterus telah memilih 10 Film Rhoma Irama terbaik yang harus kamu tonton. 1st Satria
Bergitar (1984) * Sumber: m.brilio.net Year of Issue: 1984 Genre: Sutradara Drama: Nurhadie Irawan Pemeran: Rhoma Irama, Ricca Rachim, Soultan Saladin Production Company:- Anda mungkin tidak akan pernah menemukan alamat seperti itu lagi. Sangat khas. Sejauh ini, dia begitu melekat pada Bang Oma. Film tahun 1984 ini berjudul sebuah kerajaan
bernama Antiohythia Gaza, yang menghormati para idola. Ada perebutan kekuasaan di kerajaan antara Raja Wasin Aron dan Abu Garin. Ketika Abu Garin berhasil mengambil kekuasaan, ia juga ingin mengambil alih Mutiara Samudra dan menikahi putri raja, Tirzo. Ketika ada konflik, raja menilai kedatangan traveler yang selalu mengenakan gitar di mana-
mana. Bang Oma adalah seorang ksatria dengan gigi. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membantu kekacauan dan berkhotbah bahwa Raja Wasit dan pengikutnya telah memasuki Islam. Abu Garin berhasil menculik Putri Tirza. Bang Oma menyusup sebagai musisi di Istana Abugarine untuk menyelamatkan Putri Tirzo. Duel antara Satria Bergitar dan
Abu Garin tersingkir. Dengan kekuatannya, Bang Oma menang dan kami memintanya untuk menjadi raja. Tetapi untuk kerendahan hati, ia memutuskan untuk pergi berpetualang dan berkhotbah lagi. 2. Staying Up Late (1978) Year of issue: 1978 Genre: drama Director: Maman Firmansjah Pemeran: Rhoma Irama, Yati Octavia, Billy Argo Production: Hanna
International Film Stay Up adalah salah satu judul lagu Rhome Irama yang terkenal dan fenomenal. Lagu ini juga direkam dalam film yang benar-benar mencontohkan maknanya. Bagian lirik mengatakan kita dilarang untuk tinggal terlambat jika tidak ada gunanya. Bang Oma juga menunjukkan dalam film bahwa tinggal larut malam bisa menjadi bencana.
Bang Oma, yang kemudian didakwa atas pembunuhan nyonya rumah. Pada awalnya, yang ingin dia lakukan adalah membantu. Tuduhan itu membuatnya dipenjara. Padahal, Bang Oma hanya seorang musisi yang berkomitmen pada agama saat itu. Seiring waktu, ia membuktikan semua yang bisa dia bebaskan dari penjara dan kembali dengan
kekasihnya Anna. 3. Journeys I and II (1977) * Source: www.brilio.net Year of Issue: 1977 Genre: Drama Director: Yung Indradjaya Cast: Rhoma Irama, Yati Octavia, Rachmat Hidayat Production Company:- Traveling I and II adalah film yang bercerita Menjadi musisi terkenal tidaklah mudah. Kau harus berjuang melalui ini. Misalnya, keluarga tidak
menyetujuinya, seperti kayak Bang Oma yang dialami dalam film ini. Bang Rhomo bahkan harus pindah dari rumah, berkelahi dengan ayah mereka, tinggal di jalanan, berdoa di tepi sungai, berjalan melalui jalan-jalan, melawan geng motor dan lainnya. Itu terlalu banyak perkelahian. Tapi Bang Oma menunjukkan bahwa pertarungan tidak akan mengkhianati
hasil. Ia juga berhasil bersinar sebagai musisi beken. Hal ini juga tentu tidak lepas dari dukungan kekasihnya Ani. Dalam keadaan sulit dan bahagia, Ani selalu berada di sisi Bang Oma. Dalam kasus percintaan, selalu romantis dan tak terpisahkan. 4. A Sacrifice (1982) Tahun penerbitan: 1982 Genre: Sutradara Drama: Maman Firmansjah Pemeran: Rhoma
Irama, Ricca Rachim, Yati Octavia Production Company:- Cinta Segitiga? Anda menyerah kepada teman-teman Anda dan membuat orang tua Anda bahagia? Semuanya ada dalam Pengorbanan. Bang Oma menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Ricky. Sayangnya, orang tua Riga menyerukan agar orang tuanya melanjutkan studi ke luar
negeri. Rika bingung dong yang memutuskan. Di sisi lain, ternyata Rika memiliki teman bernama Ani. Hubungan mereka sangat unik. Meskipun teman-teman, kekasih mereka selalu bersembunyi. Kurasa aku menebak ceritanya. Benar, Bang Oma adalah pacar mereka. Lalu siapa yang akan bersama Raja Dangdut ini? Selain ceritanya yang unik, film ini
merupakan film dengan ditonton tertinggi keempat di Jakarta, dengan jumlah penonton 291.222 orang. Pengabdian (1984) Tahun terbit: 1984 Genre: drama Sutradara: Maman Firmansjah Pemeran: Rhoma Irama, Ricca Rachim, Chintami Atmanagara Production Company:- Bang Oma adalah menjadi musisi dan suami Ani. Karena status panggungnya, ia
memiliki lebih sedikit waktu dengan istrinya. Ani merasa sedih, tapi Omi tidak bisa melupakannya. Akhirnya ia menjadi sakit jiwa dan mengakibatkan kebutaan. Ketika dia melihat istri seperti itu, Oma berhenti bermain musik. Dia mengubah profesinya untuk menjadi petani di desa, sehingga dia selalu bisa bersama istrinya. Sayangnya, sangat sulit untuk
melacak kegiatan selain keahliannya. Belum lagi tantangan peternak lain yang takut untuk mencocokkan. Ada konflik di antara mereka. Keluarga Bang O telah ditanyai tanpa henti atas perselisihan tersebut. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke perjalanan aslinya, menjadi seorang musisi. 6. Cinta Segitiga (1979) Tahun terbit: 1979 Genre: drama
Sutradara: Maman Firmansjah Pemeran: Rhoma Irama, Ricca Rachim, Ade Irawan Production Company:- Untuk menonton drama romantis yang begitu hati, kamu harus menonton Cinta Segitiga. Film ini berjudul Tentang Bang Omi, yang sukses di dunia musik dan kakaknya Dendy sebagai insinyur. Mereka tinggal bersama. Kami tidak pernah bertengkar.
Bang Oma punya pacar bernama Rika. Hubungan mereka tidak diketahui. Ayah dari keduanya adalah seorang teman. Suatu hari kita akan menikahi dua anak. Sayangnya, ayahnya yang tidak diketahui BangU Omi mendatangi rumah Rika. Rika mengira lamaran itu datang untuk menikahinya di Bang Oma. Tapi ternyata, dia akan menikah dengan Dendy.
Selama ini, Bang Oma berasal dari kota mempersiapkan konsernya. Oma hanya mendapat telepon dari saudaranya ketika dia memiliki proposisi. Raja Dangdusky juga berencana menghadiri pernikahan tersebut. Sayangnya, ketika konser dimulai, tiba-tiba senar gitar patah dan menghantam matanya, menyebabkan kebutaan sebelum ia bertemu dengan
calon istri saudaranya. Rika mengubah namanya menjadi Dina. Dia tidak mengenali suaranya pada saat pertemuannya dengan Deno Rhoma. Ketika Rhoma pulih dari kebutaan, Rika melarikan diri dan ditabrak mobil hingga tewas. 7. Gitar Lama Oma Irama (1977) * Sumber: www.kapanlagi.com Edisi Tahun: 1977 Genre: Sutradara Drama: Sjuman Djaya
Pemeran: Rhoma Irama, Yati Octavia, Kelly Kalyubi Production Company:- Kisah asmara Bang Oma dan Ani tidak selalu terasa mulus. Dalam film gitar lawas Oma Irama, kisah asmara mereka harus terganggu oleh ayah Ani, yang ingin sang anak menikahi Ir. Dano, yang merupakan sekretaris perusahaannya. Keinginan itu tentu ditolak oleh Ana dengan
kasar. Namun ada kejadian yang membuat Ani nekat memutuskan untuk menikahi Dana. Saat hari ulang tahunnya, Bang Oma tidak datang. Anna mengikuti Omi ke tempat syuting. Di sinilah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Oma mencari pasangannya. Ani yang tidak tahu apa-apa langsung memakan api cemburu tersebut. Bang Oma terkejut ketika
menerima undangan pernikahan Anna. Mereka bertengkar hebat. Di sinilah akar masalah hubungan mereka diketahui. Hukum berjalan ke depan, tetapi beberapa mencabut hukum. Sun-Skating ke-8 (1986) * Source: www.qobuz.com Year of Issue: 1986 Genre: Drama Director: Wahab Abdi Cast: Indra Birowox, Rhoma Irama, Yati Octavia Production
Company:- Segaing in the Sun bercerita tentang perjuangan Bang Ome untuk melestarikan musik Dangdut dan kekasihnya, Tika. Mereka mengatakan dia pergi ke penjara di mana Tika berada dalam insiden oma. Saat ia berada di penjara, seorang pria bernama Indra, yang merupakan teman Oma dan Tika, mencoba memutuskan hubungan mereka karena
pembangkangan. Tika ingin menerima Indra hanya sebagai teman. Indra yang dendam tak pernah membalas Omi semakin nekat merayu Tiko. Dengan indrinya yang licik, ia berhasil mematahkan hati Oma dengan melihatnya dengan Tiko mendapatkan pelumas. Oma juga ingin meninggalkan dunia musik dan melupakan kesuksesan yang telah diraihnya.
Itu membuat teman-temannya di Sonnet Group sedih. Namun saat melihat musik Dangdut mengalihkan perhatian dari Benny Comp dan pengikutnya yang brutal, hati Omi tergerak untuk membela Dangdut bersama Sonnet. Selain itu, ver y dari Soneta Group, Oma sadar bahwa Tika terpaksa menuruti wasikan Indron. 9. Fight and Prayer (1980) * Source:
rhomairama.info Year of Issue: 1980 Genre: Drama Director: Maman Firmansjah Cast: Rhoma Irama, Ricca Rachim, Chitra Dewi Production Company:- Bang Oma dan Soneta Group tidak hanya memainkan musik untuk bersenang-senang, tetapi juga berkhotbah ke masing-masing daerah. Apa yang dia lakukan adalah menyambut dan menantang. Mereka
dituduh melakukan agama komersial. Dia juga mengajari teman-teman profesionalnya mabuk dan wanita. Selain itu, Bang Oma mampu menyadarkan calon ibu mertuanya, yang diperbudak dengan alkohol, dan hampir memperkosa putrinya sendiri, Laila. Bahkan melawan lawan Kuliah Al Muthainah, Rhoma mampu meyakinkan bahwa musik sebagai sarana
dakwah bisa digunakan. 10th Blue Veil (1993) Year of issue: 1993 Genre: drama Director: Muchlis Raya Cast: Rhoma Irama, Ida Iasha, Ria Irawan Production Company: PT. Film bola dunia adalah yang terakhir cukup panas. Blue Veil bercerita tentang seorang wanita bernama Maya yang kabur karena harus bermain film biru. Maya membantu Bang Oma
dan mengantarkannya pulang. Namun sesalah pulang, ibu Maya dibunuh oleh ayah tirinya. Dia juga diizinkan tinggal di rumah Oma. Kota Maya dikenal oleh geng Santos, meminta Maya untuk bermain film biru. Karena Oma diduga membantu Maya, Santos akhirnya menculik istri omia dan anak tunggal. Santos meminta Omo untuk bermain adegan porno
dengan Maya untuk filmnya. Tapi ketika dia melakukan adegan itu, Oma menyerang Santos tiba-tiba. Santos kalah dalam pertarungan. Akhirnya, anak dan istri O diselamatkan, dan Maya tidak lagi harus bermain film. Ini sepuluh film buatan Rhoma irama a.m Populer Raja Dangdut. Ketika Anda menonton, film-film legendaris ini tidak akan usang karena
banyak nilai yang terkait dengan hari ini. Ini.
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