
WHITE NIGHT I TEL AVIV - Kulturnatt 28. JUNI 2018

"Tel Aviv White Night", der er en årlig fejring af Tel Avivs enestående kultur,
finder sted i år den 28 juni med over hundrede gratis eller billige begivenheder
i hele byen fra solopgang til solnedgang! 
 

 

Traditionen begyndte kort efter, at "Den Hvide By", Tel Avivs historiske byområde, blev udpeget som
verdenskulturarv af UNESCO i juli 2003. Siden da har kommunen i Tel Aviv-Yafo årligt markeret UNESCOs
erklæring med en række White Night (Laila Lavan) festligheder, og i år forventer kommunen, at en million
mennesker deltager i en af byens mange sociale og festlige begivenheder.
 

Begivenhederne finder sted over hele byen på udendørs områder, museer og i lokale kvarterer.  Blandt
nogle af højdepunkterne er White Night-festlighederne på Frishman Beach med en række koncerter med
groove-, soul-, funk- og popcovernumre.  Rabin-pladsen, det florentinske hipster-kvarter, det gentrifierede
område Neve Tzedek, Old Jaffa og havnen i Tel Aviv bliver alle en del af festlighederne den aften, hvor
hvert område får en særlig atmosfære.
 

Hvert år omfatter nogle af højdepunkterne Tel Avivs Bauhaus-bygninger på Rothschild og Bialik Street, der
lyser op hele natten med særlige spotlights, der fremhæver de enestående arkitektoniske elementer.
Rabin-pladsen er vært for fester med dans og musik i hovedtelefoner, og der arrangeres guidede ture i
hele byen af Tourism Association i Tel Aviv-Yafo.

Opdaterede oplysninger om årets begivenheder bliver offentliggjort tættere på datoen på Tel Avivs
kommunes hjemmeside
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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 


