
Tel Aviv Pride Festival 2018 – 10 dage

Den årlige Pride Parade i byen, der aldrig sover, vil dette år finde sted d. 8. juni, og
vil endnu engang fremvise de mange farver i LGBTQ-samfundet i Tel Aviv. Temaet
for dette års festival er ‘Samfundet skaber historie’ og fejrer, at det er 20 år siden

den første Pride Parade i Tel Aviv, 10 år siden oprettelsen af Tel Aviv Gay Center og
70 år siden Israel blev uafhængigt. Paraden vil blive højdepunktet af Pride-

festivalen, som trækker tusindvis af turister til byen. Den er arrangeret af Israels
turismeministerie, og Bravo-producer og talkshow- og radiovært i USA Andy Cohen

vil fungere som officiel international ambassadør for Tel Aviv Pride 2018.
 



 

Her er nogle af højdepunkterne i Tel Aviv Pride Festival-ugen!
 

30/5 – 9/6         Tel Aviv Pride Beach, Hilton Beach

Bagende sol, varmt sand, smukke mennesker…hvad mere kan man bede om? Gennem hele året er Hilton
Beach LGBTQ-samfundets andet hjem, men under Pride begynder og slutter festerne lige her - på Tel
Avivs officielle Pride Beach. Turister inviteres til at komme forbi turistinformationsbilen, der holder her.

 

31/5 – 9/6         TLVFest- LGBTQ Filmfestival Tel Aviv Cinematheque

TLVFest er den eneste LGBTQ-filmfestival i Mellemøsten og er fast inventar i den israelske pride-uge.
Festivalprogrammet stiler efter at berige den kulturelle dialog og styrke tolerancen og pluralismen i det
israelske samfund.
http://tlvfest.com/tlv/he/en/

 

4/6                   Israels opera præsenterer: “The Great Divas”, 19:30, NYX Hotel

Israels opera vender tilbage efter sidste års succes med en hyldest til LGBTQ-samfundet. Tiden hvor alle
de bedste divaer viser deres respekt for LGBTQ-samfundets historie. July Andrews, Barbara Streisand,
Maria Kales, Edith Piaf, Mercedes Susa, Ella Fitzgerald, Liza Minelli, Whitney Houston og Dolly Parton.
Plus en særlig overraskelse – en hyldest til det ældre LGBTQ-samfund. Gratis adgang (Registrering er påkrævet via
LGBTQ Center)

5/6                   Mamma Mia! (Friluftsvisning), 19:30, Hapisga Garden, Old Jaffa

                        Gratis adgang

           

6/6                   Wigstock 2018, 19:30, Gan Meir

En kæmpestor begivenhed i Meir Park med masser af drag queens til ære for den afdøde Gila Goldstein.



Begivenheden skal skabe opmærksomhed på HIV indenfor LGBTQ-samfundet med særligt fokus på
biseksualitet.  Gratis adgang

 

7/6                   Water Park Tel Aviv, 13:00, Shefayim Water Park, Billetter påkrævet

De mest sexede mænd i verden under Tel Avivs sol i 12 timers uafbrudt sjov – lyder som en drøm, der er
gået i opfyldelse! Men i tilfælde af at du vil have mere spænding, har vi tilføjet nogle vandrutsjebaner, et par
pools og en playliste med masser af god musik.

https://www.atraf.co.il/en/events/event.aspx?eId=27119

 

7/6                   Tagterassevisning Ru Paul’s Drag Race, 20:00, NYX Hotel 29, Harakevet
Street, Gratis adgang

 

7/6                   Koncert med Sofi Tukker, 21:00, Hangar 11, Tel Aviv Port, Billetter påkrævet

                        https://www.eventer.co.il/sofitukker

 

8/6                   HOVEDBEGIVENHED: TEL AVIV PRIDE PARADE 2018
                        Fra Ben Zion til Charles Clore Park, Gratis adgang

Kulminationen på pride-ugen er gay-paraden, som sætter i gang kl. 10:00 på Ben
Zion Blvd med drag shows, udsmykkede vogne, marcherende grupper og
opløftende musik. Denne festlige fejring afgår fra boulevarden kl. 12:00, går
gennem byen og slutter med et brag med den berømte fest på Sunset Beach, som
tiltrækker utallige tilskuere og deltagere.
 

8/6                   Pride Parades Hovedscene, 14:00, Charles Clore Park
Den største fest i Mellemøsten på Sunset Beach med særlige optrædener og DJs,
der tiltrækker enhver, der ved, hvordan man fester.
 



 

Sidste uges aktiviteter i Tel Aviv Pride Festival:
 

30/5                 Rainbow Splash – Få det ud med PRIDE! Gordon Pool

En aktiv begivenhed i samarbejde med Gordon Pool, TLV LGBT Sports Club og Wix. Inklusiv
gruppetræning, en wipe-out-konkurrence og et pool party, alt sammen i en højenergisk begivenhed under
Tel Avivs fantastiske sol!

https://www.rainbowsplash2018.com/english

– Dans med samme køn | Energisk workout | Spinning for kvinder

– Yoga i solnedgangen | Løbegruppe | Energisk workout

– Den STORE træningsbegivenhed – Zumba og HIIT

– Pool party & wipeout-konkurrence

 

31/5                 Sheinkin Gadefest 

En kæmpe gadefest og live-shows til ære for den første pride-begivenhed, der fandt sted på Sheinkin St. i
1993. 25 års israelsk pride fejres med nostalgiske elementer fra samme begivenhed og en skør 90´er-
inspireret fest.

 

1/6                   Mode i centeret

Udstilling og modebegivenhed i Dizengoff Center – “Decades of Pride”. Den yngre generation hylder
samfundets pionerer ved at fotografere ti LGBTQ-berømtheder. Hvert billede er inspireret af et nyt årti fra
1920’erne til i dag. Samtidig vil der være en modemesse, som præsenterer genstande, der er designet af
LGBTQ-designere.

 



 

2/6                   Gay familiepicnic, Gay Center, Gan Meir

Fælles picnic for LGBTQ-familier. Under picnicen vil der være aktiviteter for alle aldre (0-14):
historiefortælling, kunsthåndværk og en skattejagt! Picnicen vil blive afholdt som et sammenskudsgilde. Vi
anbefaler, at man medbringer et tæppe, hatte og solcreme. Begivenheden afholdes i samarbejde med
familieorganisationer indenfor LGBTQ.

 

3/6                   LGBTQ Kunstgalleri på Eretz Israel Museum

For første gang nogensinde – en særlig LGBTQ-begivenhed på Israels nationalmuseum: LGBTQ-ture
gennem gallerierne; TED taler om: LGBTQ-samfund i israelske film og billeder samt PHOTO IS:REAL
og International Photography Festival; Lancering af ARTIQ – et projekt, der fremmer LGBTQ-kunst i
Israel; En visning af filmen ‘Golden Boys’ inklusiv en åben diskussion med instruktøren Revital Gal. Vær
med til en aften med god musik, mad og drikke på terrassen ved solnedgang.

www.gaytelavivguide.com
 

Tel Aviv Pride Festival 2018:

Billeder af Pride Parade 2017 (kredit til dem, der er nævnt i
undertekster): https://www.flickr.com/photos/tel_aviv/albums/72157686061291371

 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

 

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

 

Læs mere på www.goisrael.dk 


