
ISRAEL MUSEUM PRÆSENTERER VERDENS FØRSTE
UDSTILLING OM KONG HERODES
Israel Museum, Jerusalem holder premiere på verdens første udstilling om Herodes den Stores liv og arv, en af de meste
indflydelsesrige – og kontroversielle – skikkelser i den antikke romerske og jødiske historie.

Den skelsættende udstilling om Herodes den Store kan ses indtil den 4. januar 2014: King’s Final Journey (kongens sidste rejse)
præsenterer næsten 250 arkæologiske fund fra kongens nyligt opdagede grav ved Herodium – der blev udgravet i 2007 efter fyrre
års søgen – samt fra Jericho og andre beslægtede steder for at kaste nyt lys over den politiske, arkitektoniske og æstetiske
påvirkning i Herodes regeringsperiode fra 37 til 4 f.v.t.

Kongens sidste rejse forsøger at give en bedre forståelse af denne antikke skikkelse gennem den monumentale arkitektur, han
skabte, og den kunst og de objekter, han omgav sig med. Udstillingen vil undersøge Herodes bemærkelsesværdige
bygningsprojekter, komplekse diplomatiske relationer til de romerske kejsere og adelen og den dramatiske
begravelsesprocession fra Jericho til det mausoleum, han havde bygget til sig selv i Herodium. En fantastisk rekonstruktion af
mausoleets gravkammer er udstillings centrale element.
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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 


