Dünya Yıldızları
IF Wedding Fashion İzmir’de
Birbirinden özel defileleriyle sektörü İzmir’de buluşturan IF Wedding Fashion
İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, dünyaca ünlü pop müzik
şarkıcıları Brianna ve Kate Linn’i ağırladı.
Fuar katılımcısı Hot Contact’ın defilesinde sahneye çıkan Brianna ve Kate Linn
sevilen şarkılarıyla göz dolduran bir performans sergiledi. Kate Linn “İzmir’i
çok seviyorum” derken, Brianna ise “Burada olmaktan çok mutluyum”
ifadelerini kullandı.
Murat Acar başta olmak üzere See Line ve Seren Moda’nın defileleri ise
izleyenlerden tam not almayı başardı.
Yepyeni gelinlik, damatlık ve abiye tasarımlarını dünyayla buluşturan IF Wedding Fashion
İzmir- 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, tüm hızıyla devam ediyor. İzmir
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD)
partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, birbirinden ünlü
mankenleri, çok özel tasarımları ve yurt dışı ile yurt içinden gelen konukların ikili
görüşmeleriyle dünyanın dikkatini çekiyor. Kapladığı alan bakımından Avrupa’nın en büyüğü
olma özelliğine sahip IF Wedding Fashion İzmir, 221 katılımcısıyla sektörün her bileşenini
İzmir’de buluştururken, dünya yıldızlarını da beyaz podyumunda ağırladı.

Podyumda doyumsuz performans

Son dönemlerde çıkardıkları şarkılarla bir hayli popüler olan dünyaca ünlü pop müzik
şarkıcıları Brianna ve Kate Linn, IF Wedding Fashion İzmir’de hayranlarıyla buluştu. Müzik
ve video platformlarında gerçekleşen milyonlarca dinlenmeyle dikkatleri üzerine çeken ünlü
şarkıcılar Brianna ve Kate Linn, katılımcı firmalardan Hot Contact’ın defilesinde performans
sergiledi. Kate Linn “Your Love”, Brianna ise “Lost in İstanbul” adlı sevilen şarkısını
seslendirdi. İkili daha sonra Brianna’nın “All i Need” ve “Thunderlike” şarkısını beraber
söyledi. Hayranları da şarkıcılara alkışlarla eşlik etti. 42 parçalık abiye tasarımlarının
görücüye çıktığı defilede ünlü manken Özge Ulusoy da podyumda yerini aldı.

IF Wedding Fashion İzmir şarkıcıları büyüledi

Defile sonrasında konuşan Kate Linn, “İzmir’i çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir.
Fuarda çok güzel şeyler gördük. Defile de inanılmazdı. Fuarda nereye bakacağımı bilemedim.
Tüm stantlar, elbiseler, gelinlikler göz alıcıydı” dedi. Brianna ise, “Defileleri çok özenliydi.
Tasarımlar, kareograflar harikaydı. Bu sayede buradayım. İzmir gördüğüm kadarıyla çok
güzel bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyum. Bir sonraki gelişimi iple çekiyorum” diye
konuştu.

Görsel şölen

Fuarın ikinci gününde katılımcı firma See Line’ın defilesi ilk olarak podyumdaydı. Son moda
abiye tasarımlarının izleyenlerle buluştuğu defilenin ardından Seren Moda’nın tasarımları

Özge Ulusoy ve Şebnem Schaefer ile podyumdaydı. Murat Acar’ın defilesi ise izleyenlere
görsel bir şölen yaşattı. Mankenlerle beraber podyuma çıkan dansçılar moda severlere keyifli
anlar yaşattı. 40 parçalık özel koleksiyonun her parçası sektör profesyonelleri tarafından ayrı
ayrı incelendi.

Performans Defilesi görücüye çıkıyor

Fuarda bugün (24 Ocak Perşembe) ise defileler devam edecek. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 9.
Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması’nın birincisi Kansu Sara’nın “The Nightingale and
the Rose” adlı Performans Defilesi podyumda olacak. Defilede Irmak Atuk, Şebnem Schaefer
ve Itır Esen özel tasarımlarla podyumda yürüyecek. Ayrıca Kaneviçe, Eris Moda ve In
Couture firmalarının defileleri IF Wedding Fashion İzmir’de moda severlerle buluşacak.

