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Variety show adalah pdf

Jakarta (ANTARA) - Variety show Korea tidak kalah menarik dari serial drama, meskipun banyak yang menjadi acara favorit dan selalu ditunggu-tunggu setiap musim lalu. Jika bosan menonton serial drama, coba tonton beberapa variety show favorit karena bisa memberikan tawa sekaligus haru di Viu untuk mengisi akhir pekan. Varierty
menunjukkan Boss di Cermin (ANTARA/Ho) 1. Boss in the Mirror Variety show Boss in the Mirror adalah program yang dipimpin oleh Jun Hyun Moo, Kim Sook, dan Shim Young Soon. Mereka mengundang dan menganalisis kinerja manajer dari berbagai industri di Korea. Episode 77 dari Boss in the Mirror menampilkan mantan Ssireum
ala Korea atau atlet gulat tradisional yang kini menjadi pelatih tim atlet Ssireum Nasional Korea, Kim Ki Tae. Olahraga ini tidak melibatkan pemukulan dengan kaki atau tangannya, dan hanya mengandalkan kekerasan fisik untuk merobohkan lawan. Menurut Ki Tae, yang terpenting baginya sebagai pelatih adalah kemampuan menjaga
komunikasi yang baik dengan para atlet. Apakah para atlet dia memimpin hal yang sama? 2. Semua Butlers Berbagai pakar dan tokoh terkenal Korea berbagi kehidupan sehari-hari mereka di semua program Butler. Bersama dengan Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Shin Sung Rok, Kim Dong Hyun, dan anggota terbaru Cha Eun Woo dari
boyband Astro, penonton akan mengikuti pengalaman berkesan menginap selama dua hari dan satu malam dengan Masters yang berbeda setiap minggunya. Episode 141 dari All the Butlers mengundang penyanyi, penulis lagu, dan aktor senior Korea Im Chang Jung. Para anggota melakukan misi rahasia untuk mempersiapkan konser
kecil dengan tamu spesial yang berhasil membuat Master Im menangis. Varierty show Men on A Mission (ANTARA/Ho) 3. Namun di A Mission Lebih dekat dengan selebriti dan idola Korea di kelas dalam Men on A Mission. Program ini mengusung konsep ketua kelas Kang Ho Dong, Kim Heechul dan lima komedian lain yang berperan
sebagai siswa SMA mengajak penonton mengenal selebriti dan idola Korea sebagai murid pindahan baru. Pada seksi 250 Men on a Mission, kedatangan tiga siswa baru fenomenal meramaikan suasana kelas. Lihat vampir misterius Capsai Shin (Shin Bong Sun), pemutaran perdana lagu terbaru Im Chang Jung, dan keterampilan menari
Jessi dan tips olahraga rumahan. 4. Hangout dengan Yoo Penasaran apa yang dilakukan selebriti Korea di waktu luang mereka? Yoo Jae Seok membawa Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana dia dan selebriti lain menghabiskan waktu ketika tidak sibuk syuting atau mengerjakan reality show MBC, Hangout dengan Yoo. Episode 46
dari Hangout With Yoo akan membawa penonton menonton syuting Film Man Ok, Eun Bi, Sil Bi, dan Cheong Ok di bawah dukungan produser Jae Seok, dan Jimi Yu. Kondisi pita suara Man Ok membuatnya sulit untuk merekam. Teman lama Produser Jae Seok ada di sini untuk membantu memecahkan masalah Man Ok. Pertunjukan
varierty Laki-laki (ANTARA/Ho) 5. Running Man Salah satu program varietas Korea yang paling populer di berbagai dunia ini menyuguhkan tayangan di mana para anggota Yoo Jae Seok, Haha, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Lee Kwang Soo, Song Ji Hyo, Jeon So My dan Yang See Chan dan tamu serta idola Korea yang setiap minggunya
berbagai misi untuk hadiah. Mereka juga berusaha mengalah yang mana oleh tim Running Man. Episode 524 berbeda dari biasa, anggota Jeon So My dan Song Ji Hyo hadir sebagai tamu perempuan istimewa. Dengan tema nostalgia, para anggota Running Man punya misi untuk suami pertama mereka ke para anggota wanita dan
kelakiaannya seperti adik sendiri. 6. Omniscient Disturbing View Omniscient View programnya reality show di mana aktvitas selebritas Korea dan managernya selama selama penuh penuh akan didokument lasikan, kemudian bungsu dan nama baik oleh Jun Hyun Moo, Lee Young Ja, Song Eun I, Yang Se Hyung, dan Seo Min seai angg
program totaetap. Dalam varietas ini, para gadis juga melihat adanya cara dudukan pribadi hingga tunangan para idola dan manajer yang kadang diwarnai diwarnai dan diwarnai. Episode terbaru Omniscient Disturbing View nama lengkap dua artis populer Korea Ham Yeon Ji dan Im Chang Jung. Pewarta: Maria CiciliaEditor: Ida
Nurcahyani COPYRIGHT © ANTARA 2020 Entertainment terdiri dari berbagai aksi Variety show, juga dikenal sebagai variety art atau variety entertainment, adalah hiburan yang terdiri dari berbagai aksi, termasuk pertunjukan musik, sketsa komedi, magic, akrobatik, juggling dan ventriloitism. Biasanya diperkenalkan oleh compère
(master upacara) atau tuan rumah. Format varietas berjalan dari panggung era Victoria ke radio dan kemudian tv. Variety show ini merupakan pokok televisi berbahasa Inggris dari akhir 1940-an hingga 1980-an. Meskipun masih tersebar luas di beberapa belahan dunia, seperti di Inggris dengan Royal Variety Performance, dan Korea
Selatan dengan Running Man, menjamurnya TV multi-timur dan selera pemirsa yang terus berkembang telah memengaruhi popularitas berbagai acara di AS. Meskipun begitu, pengaruh mereka masih berdampak besar pada televisi larut malam yang acara bincang-bincang larut malam dan serial varietas NBC Saturday Night Live (yang
awalnya ditayangkan perdana pada tahun 1975) tetap menjadi perlengkapan populer televisi Amerika Utara. History Stage and Radio First Performed pada tahun 1912, Royal Variety Performance pertama kali diadakan di London Palladium (digambarkan) pada tahun 1941. Dilakukan di depan anggota keluarga kerajaan, banyak aksi
terkenal telah muncul selama abad ini. Gaya hiburan langsung yang dikenal sebagai Music Hall di Inggris dan vaudeville di AS dapat dianggap sebagai pendahulu langsung untuk format variety show. [1] Variety di Inggris dikembangkan di teater dan aula musik, dan kemudian di Working Men's Clubs. Inggris yang mengasah keterampilan
mereka dalam sketsa aula musik termasuk Charlie Chaplin, Stan Laurel, George Formby, Gracie Fields, Dan Leno, Gertrude Lawrence dan Marie Lloyd. [2] Sebagian besar penampil top awal di televisi dan radio Inggris melakukan magang baik di atas panggung, atau selama Perang Dunia II di Asosiasi Layanan Nasional Hiburan
(ENSA). Di Inggris, penghargaan pamungkas untuk sejumlah seniman selama beberapa dekade adalah diminta untuk melakukan Pertunjukan Komando Kerajaan tahunan di teater Palladium London, di depan raja. Kemudian dikenal sebagai Royal Variety Performance (dari tahun 1919), berlanjut hingga saat ini. Pada 1940-an, Stan
Laurel mengunjungi kembali hari-hari aula musiknya ketika ia tampil di acara Royal Variety. [3] Di Amerika Serikat, mantan seniman dari Vaudeville seperti Marx Brothers, George Burns dan Gracie Allen, W.C. Fields dan Jack Benny mengasah keterampilan mereka di sabuk Borscht sebelum pindah ke pembicaraan, ke acara radio, dan
kemudian ke acara televisi, termasuk variety show. Variety show radio adalah bentuk dominan hiburan cahaya selama masa keemasan Radio dari akhir 1920-an hingga 1940-an; acara radio seperti itu biasanya termasuk vokalis rumah, musik dari band rumah, monolog stand-up dan sketsa komedi pendek. Variety show yang berpusat
pada menjalankan sketsa komedi dengan karakter berulang akhirnya berevolusi menjadi sitkom (komedi situasi). 1931–1960 Variety Show adalah salah satu program pertama yang ditampilkan di televisi selama era televisi mekanik eksperimental. Variety show yang dipandu oleh Helen Haynes dan Harriet Lee tercatat di surat kabar
kontemporer pada tahun 1931 dan 1932; karena batas-batas teknis era itu, tidak ada rekaman dari kedua pertunjukan telah dipertahankan. Setelah Perang Dunia II, genre ini sekali lagi menjadi favorit awal industri televisi elektronik yang sedang berkembang; Hour Glass, tertanggal 1946, adalah variety show paling awal yang masih ada,
diawetkan dalam bentuk rekaman suara dan gambar diam. Genre ini tersebar selama Golden Age of television, secara luas dianggap sekitar tahun 1948 hingga 1960. Banyak dari variety show Golden Age ini adalah spin-off atau adaptasi dari variety show radio sebelumnya. Dari 1948 hingga 1971, The Ed Sullivan Show adalah salah
satu serial televisi paling populer di CBS. Dengan menggunakan pendekatan tanpa basa-basi, pembawa acara Ed Sullivan berperan penting dalam membawa banyak tindakan menonjol di Amerika Serikat, termasuk Elvis Presley dan The Beatles. Acara Lawrence Welk (1955–1982) akan menjadi salah satu variety show televisi AS yang
paling lama berjalan; berdasarkan konsep remoteness big-band dari era radio lama, itu sudah menjadi salah satu pertunjukan terakhir dari jenisnya ketika debut dan jauh melampaui semua seri siaran berpusat band besar lainnya di akhir pelariannya. Variety show Amerika lainnya yang tayang perdana selama waktu ini adalah Texaco
Star Theatre (1948–1956), Jerry Lester's Cavalcade of Stars, Broadway Open House, dan Chesterfield Sound-Off Time (1949–1952); Jackieen(Jackieen) Pertunjukan (1950-1955), Garry Moore Show (1950-1967, dalam berbagai inkarnasi), The Morey Amsterdam Show (1950–1954 dalam berbagai inkarnasi), The Colgate Comedy Hour
(1950–1955), Your Show of Show (1950–1954), The Red Skelton Show (1951–1971), The Dinah Shore Show (1951–1957), The George Gobel Show (1954–1960) dan The Dinah Shore Chevy Show (1956–1963). Perry Como juga menyelenggarakan berbagai pertunjukan yang secara kolektif berlangsung dari 1948 hingga 1969, diikuti
oleh berbagai spesial yang berlangsung hingga 1994. Variety show berumur lebih pendek selama periode ini termasuk pertunjukan Frank Sinatra (1950–1952), pertunjukan Jimmy Durante (1954–1956) dan pertunjukan Frank Sinatra yang berbeda (1957-1958). Di Inggris, The Good Old Days—yang berlangsung dari 1953 hingga 1983—
menampilkan seniman modern yang tampil mengenakan kostum mendiang Victoria/Edwardian Awal, baik melakukan aksi mereka sendiri atau tampil sebagai seniman aula musik pada periode itu. Penonton juga didorong untuk mengenakan kostum periode dengan cara yang sama. Variety show Inggris lainnya yang berasal dari tahun
1950-an termasuk Tonight at the London Palladium (1955–1969), The Black and White Minstrel Show (1958-1978), The White Heather Club (1958-1968) dan Royal Variety Performance (siaran acara tahunan sejak 1950-an). Variety show Amerika Populer tahun 1960-an yang dimulai pada tahun 60-an termasuk kebangkitan kembali The
Jackie Gleason Show (1960–1970), The Andy Williams Show (1962–1971), The Danny Kaye Show (1963–196 19607), The Hollywood Palace (1964–1970), The Dean Martin Show (1965–1974), The Carol Burnett Show (1967–1978) dan The Smothers Brothers Comedy Hour (1967–1969). 1969 melihat sejumlah besar variety show baru
dengan daya tarik pedesaan: The Johnny Cash Show (1969–1971), The Jim Nabors Hour (1969–1971), The Glen Campbell Goodtime Hour (1969–1972) dan Hee Haw (1969–1992). Penghibur dengan variety show yang kurang sukses pada tahun 1960-an termasuk Judy Garland dan Sammy Davis Jr. pada 1970-an dan 1971 melakukan
jaringan televisi Amerika, khususnya, apa yang disebut pembersihan pedesaan, di mana pertunjukan yang menarik bagi audiens yang lebih pedesaan dan lebih tua dibatalkan sebagai bagian dari fokus yang lebih besar untuk menarik bagi demografi yang lebih kaya. Banyak pertunjukan yang berbeda, termasuk yang sudah lama berjalan,
dibatalkan sebagai bagian dari pembersihan ini, dengan beberapa pertunjukan (seperti Hee Haw dan The Lawrence Welk Show) bertahan dan pindah ke sindikasi pertama. Variety show terus diproduksi pada tahun 1970-an, dengan sebagian besar dari mereka dilucuti ke musik dan komedi saja. Variety show populer yang ditayangkan
pada 1970-an antara lain The Flip Wilson Show (1970–1974), The Sonny &amp; Cher Comedy Hour (1971–1977, dalam berbagai inkarnasi), The Bobby Goldsboro Show (1973–1975), The Hudson Brothers' Razzle Dazzle Show (1974-1975), The Midnight Special (1973–1981), Don Kirshner's Rock Concert (1973–199 81), Mac Davis
Show (1973–1981), Konser Rock Don Kirshner (1973–1981), Mac Davis Show (1981),974-1976), Tony Orlando dan Dawn (1974–1976), Sabtu Live (1975–sekarang), Donny &amp; Marie (1976–1979), The Muppet Show (1976–1981), dan Sha Na Na (1977–1981). Dari semua ini, hanya Saturday Night Live ditayangkan hari ini, dan telah



menjadi variety show terpanjang dalam sejarah televisi Amerika. Penghibur dengan variety show mingguan yang berlangsung selama satu musim atau kurang pada 1970-an termasuk Kapten &amp; Tennille, The Jacksons, The Keane Brothers, Bobby Darin, Mary Tyler Moore, Julie Andrews, Dolly Parton, Shields dan Yarnell, The
Manhattan Transfer, Starland Vocal Band dan pemeran The Brady Bunch. Penghibur dengan berbagai tv spesial di tahun 70-an termasuk The Carpenters, John Denver, Shirley MacLaine dan Diana Ross, Bob Hope dan Pat Boone. Pada akhir 1970-an, hampir setiap variety show telah selesai produksi, sebagian karena kerumunan
burnout; [4] Variety show dengan rating tertinggi tahun 1975, Cher, hanyalah pertunjukan ke-22 yang paling banyak ditonton tahun ini. [5] 1980-an-sekarang Artikel ini membutuhkan kutipan tambahan untuk verifikasi. Bantu tingkatkan artikel ini dengan menambahkan kutipan ke sumber tepercaya. Materi yang belum dipetakan dapat
dipertanyakan dan dihapus. Cari Sumber: Variety show – berita · surat kabar · buku · sarjana · JSTOR (Mei 2013) (Pelajari cara dan kapan menghapus pesan template ini) Penyanyi tampil di acara TV varietas Cina Happy Camp. Pada awal 1980-an, beberapa variety show baru yang diproduksi memiliki kualitas yang sangat buruk (lihat,
misalnya, Pink Lady dan Jeff yang terkenal), yang mengendapkan kematian format. Kebangkitan singkat genre ini muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Variety show dari era ini termasuk Dolly (dibintangi Dolly Parton), yang berlari selama 23 episode di ABC selama musim 1987-'88; Tracey Ullman Show ditayangkan di Fox dari
April 1987 hingga Mei 1990; kebangkitan The Smothers Brothers Comedy Hour dari 1988 hingga 1989; kebangkitan kembali The Carol Burnett Show, yang ditayangkan oleh CBS selama sembilan episode pada tahun 1991 (tindak lanjut dari Carol &amp; Company di NBC tahun sebelumnya); dan Showtime's The Super Dave Osborne
Show yang dipandu oleh Bob Einstein dari 1987 hingga 1991. Pada abad ke-21, format varietas telah jatuh dari mode, sebagian besar karena perubahan selera dan retaknya audiens media (disebabkan oleh menjamurnya televisi kabel dan satelit) yang membuat variety show multi-genre tidak praktis. Bahkan tayangan ulang variety show
umumnya tidak terlalu luas; TV Land sempat menayangkan beberapa acara berbeda (yaitu The Ed Sullivan Show dan The Sonny &amp; Cher Comedy Hour) pada awal 1996, tetapi dalam beberapa tahun, tayangan ulang sebagian besar acara ini (kecuali The Flip Wilson Show) berhenti. Demikian pula, CMT memiliki hak atas Hee Haw
tetapi siaran sangat sedikit episode, memilih terutama untuk memegang hak untuk memungkinkan mereka menayangkan video kinerja dari pertunjukan di blok video mereka. Pemegang hak saat ini hee Haw, RFD-TV, telah lebih menonjol dalam siaran acaranya; RFD-TV juga menyiarkan banyak acara varietas bergaya negara lainnya
dari tahun 1960-an dan 1970-an hingga hari ini, dalam kelangkaan untuk televisi modern. Pengecualian penting lainnya adalah The Lawrence Welk Show, yang sering disiarkan Layanan penyiaran publik (PBS) sejak tahun 1986. Danny Kaye Show kembali ke televisi pada tahun 2017 dengan tayangan ulang di Jewish Life Television (dan,
dalam kasus spesial Natal satu kali, jaringan yang bersandar Kristen INSP); JLTV menurunkan Kaye dari jadwalnya pada akhir 2018. GetTV jaringan multicast digital menampilkan variety show secara tidak teratur. Variety show berbahasa Spanyol Sabado Gigante, yang dimulai pada tahun 1962 dan kemudian pindah dari Chili ke
Amerika Serikat pada tahun 1986, terus memproduksi dan menyiarkan episode baru di Univision sampai dibatalkan pada September 2015. Setidaknya satu variety show nasional berlanjut di radio nasional hingga abad ke-21. Prairie Home Companion didirikan dan dibuat oleh Garrison Keillor pada tahun 1974 sebagai penghargaan untuk
variety show radio pedesaan, dengan komedi sketsa berdasarkan drama radio era radio zaman dulu, lengkap dengan iklan palsu. (Untuk waktu yang singkat pada akhir 1980-an, acara ini digantikan oleh The American Radio Company of the Air, juga diselenggarakan dan dibuat oleh Keillor, dimasukkan ke lingkungan yang lebih
perkotaan dan juga didasarkan pada radio kuno; jangka pendeknya akhirnya berubah menjadi kebangkitan A Prairie Home Companion). Setelah keillor pensiun, Chris Thile mengambil alih program dan tahun berikutnya diubah menjadi Live from Here, sebuah serial musik yang lebih ramping. Live from Here dibatalkan karena pemotongan
anggaran pada tahun 2020. Komik improvisasi Wayne Brady, berasal dari penampilannya yang sukses di game panel Which Line Is It Anyway?, meluncurkan variety show eponim pada tahun 2001, yang ditayangkan di ABC. Wayne Brady Show hanya berlangsung satu musim panas dalam format variasinya; ketika acara kembali tahun
berikutnya dalam sindikasi, itu telah diformat ulang sebagai talk show, di mana format itu berjalan hingga 2004. Fox's Osbournes Reloaded, sebuah variety show dengan keluarga rocker Ozzy Osbourne, dibatalkan setelah hanya satu episode yang disiarkan pada tahun 2009. Lebih dari dua lusin afiliasi menolak untuk menayangkan
episode pertama acara ini. Serial ini telah dijadwalkan untuk enam episode. NBC telah melakukan upaya berulang untuk menghidupkan kembali format varietas sejak akhir 2000-an (seri terakhirnya yang sukses dalam genre ini, Barbara Mandrell dan Mandrell Sisters, meninggalkan jadwal jaringan pada tahun 1982). Episode pilot untuk
Rosie Live disiarkan sehari sebelum Hari Thanksgiving 2008 dan, setelah menerima peringkat middling dan ulasan yang sangat buruk, tidak diambil untuk lari yang awalnya dijadwalkan pada Januari 2009. Pada Mei 2014, NBC The Maya Rudolph Show ditayangkan, sebuah variety show yang dibintangi oleh artis SNL Maya Rudolph.
Seperti Rosie Live, siaran ini dimaksudkan untuk menjadi spesial pertunjukan satu kali, tetapi dengan kemungkinan episode tambahan tergantung pada kinerjanya. [7] Spesial ini memenangkan slot waktunya, terutama karena perkenalan yang kuat,[8] dan memunculkan pemutaran perdana Maya &amp; Marty pada Mei 2016,
menambahkan sesama anggota pemeran SNL Martin Short. Awal musim itu, NBC menayangkan Best Time Ever, adaptasi variety show Inggris Ant &amp; Dec's Saturday Night Takeaway dengan aktor Neil Patrick Harris yang gagal. [9] [10] Format terkait Natal dan berbagai spesial lainnya Informasi lebih lanjut: Daftar Acara Spesial
Televisi Natal Amerika Serikat • Yang dipandu dan variety show Mulai tahun 1950-an, beberapa penghibur menjadi terkait dengan berbagai acara televisi yang akan muncul kembali secara teratur, dalam beberapa kasus selama beberapa dekade, di jaringan Amerika TV.N. Penghibur tersebut termasuk Bob Hope, Bing Crosby, Perry
Como, Andy Williams dan Mitzin Banyak dari ini adalah variety show spesial Natal, yang sering menunjukkan bintang set dimaksudkan untuk terlihat seperti rumah mereka, menyambut penyanyi dan tamu lain untuk melakukan duet lagu-lagu Natal. Popularitas acara Natal ini bertahan sebagai variety show mingguan. Pada tahun 1973,
misalnya, bahkan ketika berbagai acara mulai memudar dalam popularitas, berbagai spesial Natal yang dipandu oleh Williams dan Como keduanya menarik 40% besar penonton TV Amerika. [11] Spesial Natal tahunan Williams dan Johnny Cash selamat dari variety show yang dijadwalkan secara teratur yang melahirkan mereka selama
beberapa tahun. Selain itu, spesial Natal Barbara Mandrell. Popularitas spesial varietas Natal berlanjut ke tahun 1990-an, sebelum mereka mulai berkurang pada 2000-an. [11] Namun demikian, tradisi ini terus berlanjut. Penghibur yang telah menyelenggarakan variasi spesial Natal di abad ke-21 termasuk Kid Rock, Nick Lachey dan
Jessica Simpson, Carrie Underwood, Lady Gaga, Michael Buble, Bill Murray, Gwen Stefani, dan Darci Lynne. Talk show Meskipun formatnya memudar dalam popularitas di prime time, itu berkembang di TV larut malam Amerika. Variety show malam hari akhirnya berevolusi menjadi acara bincang-bincang larut malam, menggabungkan
berbagai hiburan (terutama komedi dan musik live) dengan aspek talk show (seperti wawancara dengan selebriti). Akademi Emmy Awards percaya bahwa kedua genre ini cukup dekat sehingga Primetime Emmy Award untuk variasi, musik, atau serial komedi yang luar biasa terbuka untuk salah satu jenis seri ini, hingga 2015. pada tahun
2015, akademi memisahkan acara bincang-bincang larut malam dan sketsa sitkom menjadi kategori terpisah. Selama masa jabatan Johnny Carson di The Tonight Show di NBC dari 1962 hingga 1992, acara ini mendominasi peringkat larut malam, dan jaringan lain mencoba acara bincang-bincang larut malam hanya secara sporadis. Ini
berubah dengan pensiunnya Carson, dan jaringan lain mulai menayangkan pesaing talk show mereka sendiri, yang dimulai dengan acara mendiang dengan David Letterman di CBS pada tahun 1993. Dimulai dengan generasi tuan rumah Amerika saat ini, acara bincang-bincang larut malam sangat bervariasi pada kemiripan mereka
dengan format varietas asli, dengan inkarnasi Jimmy Fallon dari The Tonight Show menempatkan penekanan besar pada sketsa dan segmen permainan yang menampilkan tamu selebriti (terutama dengan musik), sementara The Late Show with Stephen Colbert telah lebih menekankan pada sindiran berita yang mirip dengan sindiran
berita yang mirip dengan tuan rumahnya Program larut malam Comedy Central The Colbert Report (di mana Colbert menggambarkan dirinya sebagai parodi pundit konservatif). Richard Bey Show menggabungkan variety show dengan acara bincang-bincang tabloid, tidak hanya dengan para tamunya berbicara tentang masalah mereka,
tetapi juga meminta mereka berpartisipasi dalam permainan absurdis, dan Sally Jesse Raphael diketahui kadang-kadang memiliki musik dan mode dalam pertunjukan, terutama pertunjukan drag dan sex-bending. Komedi sketsa menunjukkan sitkom sketsa AS seperti Saturday Night Live, In Living Color, Almost Live! (dan penerusnya Up
late NW), MADtv dan SCTV juga mengandung elemen variety show, khususnya pertunjukan musik dan sketsa komedi. Perbedaan paling jelas antara pertunjukan seperti Saturday Night Live dan variety show tradisional adalah kurangnya satu host terkemuka (atau tuan rumah) dan pemeran ansambel besar. SNL telah menggunakan
berbagai host tamu sejak awal. Pertunjukan bakat Televised memiliki berbagai elemen, karena mereka memiliki berbagai aksi. Contoh acara bakat Amerika yang menampilkan penghibur dari berbagai disiplin ilmu termasuk Star Search, yang telah berjalan pada tahun 1980-an dalam sindikasi dan lari di CBS pada awal 2000-an selama
booming REALITY TV; Gong Show, yang memuncak pada tahun 1970-an tetapi telah memiliki kebangkitan sesekali sejak saat itu; dan seri Got Talent di seluruh dunia. Format Ragam Telethon juga berlanjut di Amerika dalam bentuk telethon, yang memiliki berbagai hiburan (seringkali musik) diselingi dengan daya tarik bagi pemirsa
untuk memberikan sumbangan untuk mendukung amal atau penyebab. Jerry Lewis MDA Telethon adalah salah satu telethon paling terkenal di Amerika Serikat, tetapi juga akhirnya dibatalkan setelah beberapa tahun diperpendek (awalnya lebih dari 21 jam, pada saat siaran terakhirnya pada tahun 2014, ketika Lewis telah jauh dari
telethon selama beberapa tahun, itu turun menjadi dua jam). Telethon populer lainnya, untuk United Cerebral Palsy, mengakhiri pelariannya pada tahun 1998 tak lama setelah kematian pendiri dan tokohnya, Dennis James. Demikian pula, hanya segelintir telethon lokal yang telah lama berdiri. Negara atau wilayah lain Australia Format
varietas waktu terbaik populer di awal dekade televisi Australia, menelurkan serial seperti The Melbourne Tonight, The Graham Kennedy Show, The Don Lane Show, dan Hey Hey It's Saturday, yang berlangsung selama 27 tahun. Variety show prime-time terbaru termasuk Micallef Tonight dan The Sideshow yang berumur pendek.
Taiwan Salah satu variety show saat ini di Asia adalah Taiwan's Guess (variety show) dan 100% Entertainment. Variety show Asia Timur dikenal karena penggunaan efek suara, visual di layar, dan lelucon komik yang konstan. Banyak pertunjukan disajikan dalam presentasi seperti hidup dalam pengaturan yang serba cepat, dengan
adegan berulang atau maju cepat. Variety show populer lainnya di Taiwan adalah Kangxi Lai Le, sebuah acara bincang-bincang dengan berbagai elemen. Tuan rumah dan tamu dikaitkan dengan Menampilkan. Dikenal karena leluconnya, yang ditulis sebelum rekaman. Hong Kong Variety show Kanton pertama yang menjadi sukses
besar adalah Enjoy Yourself Tonight hong Kong, yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1967 dan berjalan selama 27 tahun. Di Hong Kong, variety show sering dikombinasikan dengan elemen acara memasak atau kompetisi bakat tetapi berakhir dengan hasil yang berbeda. Artikel Utama Jepang: Pemrograman varietas Jepang tetap
menjadi salah satu genre program televisi yang dominan. [12] Sementara variety show Jepang dikenal di luar negeri karena aksi liar mereka, mereka berkisar dari acara bincang-bincang hingga acara musik, dari acara berita tabloid hingga komedi. Penggunaan telop yang menonjol di layar telah menciptakan gaya yang telah
mempengaruhi pemrograman varietas di seluruh Asia. Salah satu variety show paling populer di Jepang termasuk Downtown no Gaki No Tsukai. Artikel Utama Korea Selatan: Variety show Korea Korea Selatan, acara yang sangat populer Infinite Challenge, telah disiarkan oleh MBC dari 2005 hingga 2018, adalah model baru dari ini,
yang disebut Real Variety Show. Ini menggabungkan komedi dan adegan varietas termasuk aksi tanpa naskah. Meskipun banyak acara berbeda telah tersedia di Korea jauh sebelum siaran Infinite Challenge, program ini telah melahirkan halaman baru dalam sejarah variety show Korea dengan memperkenalkan aksi tanpa naskah.
Akibatnya, saluran siaran lain seperti KBS dan SBS telah mengikuti jalur mereka dan memperkenalkan program seperti 2 Days &amp; 1 Night dan Running Man. Variety show Korea jenis ini menyita minat asing di negara-negara seperti Jepang, Cina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan bahkan Amerika Serikat membawa
gelombang Korea jenis baru secara global. Pertunjukan Varietas Filipina adalah bagian besar dari kehidupan sehari-hari di Filipina, dengan semua jaringan utama menjalankan variety show mereka sendiri biasanya selama makan siang dan dapat berada di udara selama antara satu setengah jam hingga tiga jam. Variety show Filipina
yang paling terkenal adalah Eat Bulaga terlama, yang tayang perdana pada tahun 1979 dan telah ditampilkan di RPN, ABS-CBN, dan GMA Network pada tahun-tahun berikutnya. Baru-baru ini banyak jaringan TV lain yang berbeda format variasi. It's Showtime telah menunjukkan popularitas dan minat yang besar pada pemirsa Filipina.
Mexico Siempre en Domingo tayang perdana pada tahun 1969 dengan Raúl Velasco sebagai tuan rumah. Ini menjadi seri varietas terpanjang Meksiko, yang ditinggalkan di Televisa hingga 1998. Variety show jangka panjang lainnya, yang sebagian besar telah menjadi produksi Televisa, telah mencakup La Carabina de Ambrosio,
Anabel, Al Fin de Semana, Silvia y Enrique, La Parodia, Muevete, Desmadruga2 dan Sabadazo.. Sebagian besar, jika tidak semua, variety show Televisa telah ditampilkan di negara lain, termasuk jaringan Univision di Amerika Serikat. Venezuela Venezuela adalah variety show paling terkenal Súper Sábado Sensacional. Awalnya
didirikan pada tahun 1968 (sebagai Sábado Espectacular) di Radio Caracas Television, acara ini pindah ke Venevision pada tahun 1970 dan berganti nama menjadi Sábado Sensacional. Pada tahun 1990, Súper ditambahkan ke judul, dan bagaimana acara saat ini diketahui hari ini. Chili Variety show berbahasa Spanyol yang disebut
Sábados Gigantes (cikal bakal Amerika Serikat Sábado Gigante) dimulai pada tahun 1962 dengan Don Francisco dan berlangsung hingga 1990-an. Putrinya, Vivianne Kreutzberger, saat ini menjadi tuan rumah program ini dengan judul Gigantes con Vivi, sementara Don Francisco telah menjadi tuan rumah versi AS sejak 12 April 1986
hingga akhir pertunjukan yang dijalankan pada 19 September 2015. Prancis Sepanjang 1960-an dan 1970-an, produser Maritie dan Gilbert Carpentier menciptakan variety show paling populer di televisi Prancis, termasuk Le Sacha Show (1963-1971) yang menjadi pembawa acara Sacha Distel, Top à... (1972-1974), Numéro Un (1975-
1982) dan banyak tv spesial yang disajikan oleh berbagai penyanyi terkenal (Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Claude François, Petula Clark). Dari 1965 hingga 1970, Dim Dam Dom juga disiarkan, pertunjukan modern, ceria, dan canggih yang dirancang untuk audiens wanita dan diproduksi oleh pemimpin redaksi Elle Daisy de Galard.
Setiap episode Dim Dam Dom diselenggarakan di studio serba putih yang ditetapkan oleh penyiar lain (penyiar kontinuitas wanita), biasanya aktris atau penyanyi populer seperti Françoise Hardy, Marie Laforêt, Geraldine Chaplin, France Gall, Jane Birkin, Françoise Fabian, Romy Schneider. Lihat juga Daftar Musisi British Music Hall,
yang memiliki daftar variety artist Variety Artists Club di Selandia Baru, klub untuk berbagai artis dan penghibur Variety, Children's Charity, yang biasa dikenal sebagai variety club, sebuah badan amal yang dijalankan oleh variety show variety show Jepang Acara varietas Korea References ^ Television di Amerika Serikat. Encyclopædia
Britannica Online, 2011. Web. 06 Jun. 2011. ^ McCabe, Yohanes (2004). Dunia Komedi oleh Stan Laurel. Robson. p. 143. ^ Stan di Royal Variety Show pertama Queen Diarsipkan 1 Februari 2014 di Wayback Machine. Surat Malam Barat Laut. Carter, Bill (12 Mei 2014). Terlalu banyak bekerja, program TV Musik Memudar. The New York
Times. Diakses tanggal 12 Mei 2014. ^ Katalog Lengkap untuk Jaringan Prime Time dan Acara TV Kabel 1946–Sekarang. Buku Ballantine. 2003. p. 1463. ISBN 0-345-45542-8. ^ Maya Rudolph menghidupkan kembali variety show - tetapi apakah masih ada tempat untuk itu?. Penjaga keamanan. Diakses tanggal 25 Mei 2014. ^ Lupakan
Donny &amp; Marie. Maya Rudolph, NBC Bid To Revive TV's Variety Show from Variety (17 Mei 2014) ^ Rating TV Senin: 'Bones' &amp; 'Mike &amp; Molly' Dip for Finales, 'The Voice' Naik + '24: Live Another Day' Slides &amp; 'The Bachelorette' Ties Premiere Low from TV By The Numbers/Zap2It (20 Mei 2014) ^ Neil Patrick Harris
Variety Show sekarang memiliki nama - Vulture. Hering. Dostis, Melanie (13 Februari 2016). Maya Rudolph dan Martin Short memulai debut variety show di NBC pada bulan Mei. Dagens Nyheter. New York. Diakses tanggal 13 Februari 2016. ^ a b Scott Collins dan Joe Flint (24 Desember 2011). Tv variasi Natal spesial sudah tidak
musim. Los Angeles Times.CS1 maint: menggunakan parameter penulis (tautan) ^ Gerow, (2010), Partisipasi Baik: Postmodern Konsumtion och kapital med Japans Telop TV, i Yoshimoto, Mitsuhiro (ed.), Televisi, Jepang, och Globalisering, Ann Arbor: Pusat Studi Jepang, Universitas Michigan, hejak 117–150 Externa länkar
Ordboksdefinitionen av varietas på Wiktionary The American Variety Stage: Vaudeville och Popular Entertainment digitaliserade föremål från Rare Book dan Divisi Koleksi Khusus Perpustakaan Kongres Hämtad från från
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