
ISRAEL MUSEUM PRESENTERER VERDENS FØRSTE
UTSTILLING OM KONG HERODES
Israel Museum, Jerusalem, viser verdens første utstilling og premieres om livet til og arven etter Herodes den store, en av de
mest innflytelsesrike – og kontroversielle – skikkelsene i gammel romersk og jødisk historie.

Til og med 4. januar 2014 vil den unike utstillingen Herodes den store: Kongens siste reise vise rundt 250 arkeologiske funn fra
kongens nylig oppdagede grav i Herodium – oppdaget i 2007 etter førti års leting – samt fra Jeriko og andre beslektede steder,
for å kaste nytt lys over den politiske, arkitektoniske og estetiske betydningen av Herodes' regjeringstid fra 37 til 4 f.Kr.

Kongens siste reise vil forsøke å gi en bedre forståelse av denne oldtidsskikkelsen gjennom den monumentale arkitekturen han
skapte og kunsten og gjenstandene han omga seg med. Utstillingen ser nærmere på Herodes' bemerkelsesverdige
bygningsprosjekter, vanskelige diplomatiske forholdene til romerske keisere og aristokrati, samt den dramatiske
begravelsesprosesjonen fra Jeriko til mausoleet han fikk reist til seg selv i Herodium. En imponerende rekonstruksjon av
gravkammeret i mausoleet er et midtpunkt i utstillingen.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.



Les mer på www.goisrael.no   


