İEF’de konserler dolu dolu
87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen Çim Konserleri’nde sahne
alan Aleyna Tilki’yi dinlemeye binlerce hayranı akın etti. Genç şarkıcı yabancı
parçalardan türkülere kadar şarkılarıyla geceye damgasını vurdu.
Mogambo Caz Geceleri ise ünlü sanatçı Fatih Erkoç’la doldu taştı. Erkoç hayranları,
nostalji dolu geceye büyük ilgi gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, kapılarını 7 Eylül’de
açan Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerini
ağırlamaya devam ediyor. Ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olmaya devam eden 87.
İzmir Enternasyonal Fuarı, Ana Sponsoru Folkart, İnovasyon Ana Sponsoru Vestel ve Etkinlik
Sponsoru Migros ve Ana Teması “Teknoloji” ile birlikte 16 Eylül Pazar gecesi kapanacak.

İnanılmaz seviyorum bu şehri
Çim Konserleri’nde 12 Eylül Çarşamba akşamı son dönemin popüler ismi Aleyna Tilki vardı.
Konser alanı Tilki’yi dinlemek ve izlemeye gelen binlerce hayranı tarafından dolduruldu. Tilki,
sevilen şarkılarından “Cevapsız Çınlama”, “Sen Olsan Bari”, Yalnız Çiçek”, “Dipsiz Kuyum”u
söyledi. Tilki yabancı şarkıların yanı sıra “Senden Daha Güzel”, “Ele Güne Karşı”, “Gesi Bağları”,
“Namus”, “Rakkas” gibi farklı türlerdeki şarkıları da seslendirdi. Sevenleriyle sık sık sohbet eden
Tilki’ye hayranları büyük destek verdi. İzmir’in çok farklı bir kentolduğunu belirten Tilki, “İzmir’in
havası suyu, insanı, komşuluğu bir başka. İnanılmaz seviyorum bu şehri, tarif edemem” dedi.

“Balon, patlar dediler”
Şarkılarının en fazla izlenme oranlarına ulaştığını belirten Tilki, kendisine yönelik eleştirileri de
yanıtladı. Tilki “Dört şarkıyı tekrar tekrar söylüyor diyorlar. Biz ‘evet’ diyoruz. Ama ’Cevapsız
Çınlama’ Türkiye’nin en çok dinlenen birinci şarkısı. 400 milyon kez izlenmiş. ‘Bu kız tek şarkılık,
ikincisi olmayacak, balon, patlar gider’ dediler. ‘Sen Olsan Bari’ Türkiye’nin en çok dinlenen ikinci
şarkısı. 2017 yılında tüm dünyada en çok dinlenen 30. şarkı. Dediler ki ‘Bu kızı kim seviyor, kimse
dinlemiyor ki’. Kocaman konserler yaptık . ‘Yalnız Çiçek’ şu anda Türkiye’nin en çok dinlenen
üçüncü şarkısı olma yolunda ilerliyor.’ Dipsiz Kuyum’ da diğer şarkıları geçecek gibi görünüyor, 1
haftada 40 milyon izlenmiş. ‘Böyle bir şey olmaz, yalan’ diyenler seyirciye baksınlar” diye konuştu.
Kliplerine yapılan eleştirilere cevap veren Tilki, “Yalnız Çiçek klibinde ‘şarkı ile klibin’ ne alakası
var demişilerdi. Onlar anlamıyor diye Dipsiz Kuyum şarkısının klibini kuyu ile başlattık. Hala
anlamlandıramıyorlar, sorun bizde değil onlardaymış” şeklinde konuştu.

Mogambo’da Caz Geceleri
Yıllara meydan okuyan Mogambo’da Caz Geceleri bu yıl da Folkart sponsorluğunda devam ediyor.
Caz müzik hayranlarının bir araya geldiği Mogambo’da her akşam olduğu gibi Grup Gündoğarken
sahne alırken hemen ardından yılların eskitemediği ses Fatih Erkoç sevenleriyle buluştu.
Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Erkoç “Yana Yana”, “Ellerim Bomboş”, “Bir
Başkadır Benim Memleketim”, Oynatmaya Az Kaldı”, “Gitme”, “Sen Benim Şarkılarımsın” gibi
sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Nostalji dolu geceye Erkoç hayranları büyük ilgi
gösterdi.
Rock Sahnesi’nde ise Vera Grubu hayranlarıyla buluştu. Rock müzik sevenler ve Vera hayranları

