İEF sokaklarında şov var
Ziyaretçilerine eğlence dolu saatler yaşatan 87. İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm hızıyla
devam ediyor. Fuar sokakları ise, dünyaca ünlü göstericilerin sokak gösterileri ve dev
robot çekirge ile renkleniyor. 7’den 70’e herkes, adım başı karşılarına çıkan
gösterilerde keyifli anlar yaşıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda ziyaretçileri adım başı bir sürprizle karşılaşıyor. Dev robot çekirgenin müzik ve
akrobasinin yeraldığı şovu ve Folkart sponsorluğunda gerçekleşen ve Göl, Lozan, Basmane,
Kaskatlı sahnelerinde bir gecede yapılan toplam 27 sokak gösterisi fuar ziyaretçilerine renkli anlar
yaşatıyor.
İtalya başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, İsviçre, İngiltere, Estonya, Kanada, Yeni Zellanda,
Amerika, Avusturalya ve Şili’den gelen 25 sanatçı fuarın dört bir yanında eğlenceli sahne şovları ile
fuar ziyaretçileri eğlendiriyor. Her gün saat 18:00’de başlayan gösteriler Göl, Lozan, Basmane ve
Kaskatlı Sahnelerinde dönüşümlü olarak saat 21:30’a kadar sürüyor. Göl kenarında kurulan Palyaço
Sahnesi’nde ise her gün farklı bir sanatçı 17:00-21:00 saatleri arasında palyaço etkinlikleri
gerçekleştiriyor.

Ev sahibi Dev Çekirge
Sokaklarının dört bir yanında şovlar devam ederken, sokak gösterilerinin en dikkat
çekeni Dev Çekirge – The Giant Grasshoppers fuar süresince ziyaretçilere eşlik ediyor.
Sallanan bacaklarındaki dansçıların yanında, önünde ve arkasında yürüyen akrobat ve
müzisyenlere kollarını ve kafasını oynatarak eşlik eden Dev Çekirge büyük bir kalabalık
eşliğinde sokakları geziyor. Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini gören çekirge, 87. İEF’nin
maskotu haline geldi.
Balon Diyarı’ndan 87. İEF’ye
Ziyaretçilerin hafızasında “Balon Adam” olarak kalan İtalyan sanatçı Paolo Sperduti,
gösterisinde hem çocukları hem de yetişkinleri balonun sihirli dünyasına götürüyor. Kimi
zaman balonun içine giren, kimi zaman renkli balonlarla çocuk ve yetişkinlerle interaktif
gösteriler yapan İtalyan sanatçı, sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin beğenisini topladı.
Gösteride, kocaman bir balonu şişiren ve kendisini onun içine sokan İtalyan sanatçı
izleyenlerin yüreğini ağzına getirse ardından balonun içinden kafasını çıkartıp komik
mimikleri ve sempatik tavırları ile izleyenleri kahkahaya boğuyor. Bugüne kadar 30 ülkede
gösteri sergilemiş ve 5 uluslararası ödüle layık görülmüş Sperduti’nin gösterisi fuar
ziyaretçilerinden tam not aldı.

Onlar iki çılgın Hollandalı
“Mesleğinde bir Mozart” olan Amsterdamlı jonglör Michiel Hesseling ile “Kanada’nın
korkusuz çılgın Fransız akrobatı” Jean Michel, “Uçan Hollandalılar” isimli gösterileriyle
her gün sokaklarda yer alan isimlerden oldu. İki başarılı sanatçı, tek tekerlekli bisiklette
toplarla yaptıkları gösteride, mızıka eşliğinde 7 adet topu aynı anda havada çevirip,
nesneleri ateşe vererek çeşitli akrobasi gösterileri sergiliyorlar. Tüm bunları yaparken de
birbirleriyle kurdukları diyaloglarla izleyenleri kahkaha tufanına boğan ikiliye ziyaretçiler
yoğun ilgi gösteriyor.
İtalyan çiftin akrobasi gösterisi
Andrea Castiglia ve Elisa Zanlari’nin gösterisi İEF sokaklarında da büyük beğeni topladı.
Tekerlekli jimnastik, ateş akrobasisi ve denge oyunları alanında uzmanlaşan ikili, İEF için
özel olarak hazırladıkları gösterilerine Elisa Zanlari’nin gözleri bağlı bir şekilde “Alman
Tekerleği” olarak da bilinen büyük demir bir çemberle gerçekleştirdiği lirik performans ile
başlıyor Andrea Castiglia ise sahneye sonradan girip, tek tekerlekli bisiklet üzerinde
tehlikeli akrobasi hareketleri ile devam ediyor. Gösterilerine seyircileri de dahil eden ikili,
sempatik tavırları ve Türkçe konuşmaya çabalamaları ile izleyenlerin sempatisini kazandı.
Dev Çekirge ve sokak gösterileri, 16 Eylül tarihine kadar 18:00-21:30 saatleri arasında fuar
sokaklarını renklendirmeye devam edecek.

