
DEN INTERNATIONALE BOGMESSE I JERUSALEM FEJRER SIT JUBILÆUM
Jerusalems internationale bogmesse, en vigtig israelsk begivenhed hvert andet år, som tiltrækker 600 forlæggere og forfattere
fra over 30 lande, og hvor der bliver præsenteret over 100.000 bøger skrevet på mange sprog, foregår den 10-15. februar 2013
på byens International Convention Center.

Under fejringen af jubilæumsåret vil Jerusalems internationale bogmesse tildele den prestigefyldte Jerusalem-pris til den
spanske forfatter Antonio Muñoz Molina. Prisen tildeles en forfatter, hvis værk på den bedste måde udtrykker og formidler
ideen om "individets frihed i samfundet"

Ved åbningen den 10. februar taler bl.a. præsident Shimon Peres, kultur- og sportsminister Limor Livnat og Jerusalems
borgmester Nir Barkat, som også vil overrække Molina Jerusalem-prisen.

Med undtagelse af åbningsceremonien for kun inviterede gæster er alle bogmessens arrangementer åbne for publikum og gratis.
En tilbagevendende favoritbegivenhed er Literary Café, som tilbyder åbne og engagerende dialoger mellem israelske og
internationale forfattere i en dertil indrettet café.

Bogmessen er vært for adskillige internationale seminarer og symposier, der udforsker mange forskellige emner, heriblandt
litteraturkritik og blogging, salg af bøger i den digitale alder, oversættelse m.m. Desuden udstilles der på dette års messe
kunstbøger, historiske skriftruller og historiske plakater. På de mange deltagende landes udstillingsstande kan de besøgende
udforske den transnationale litteraturs rigdom og mangfoldighed.

www.jerusalembookfair.com
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt 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 


