
Ulysses sendes live over hele verden på Bloomsday
For at markere, at James Joyces mesterværk Ulysses for første gang bliver udgivet i hjemlandet, læser kendte personer op af
den nye irske udgave. Det vil blive sendt live over hele verden på Bloomsday d. 16. juni.

James Joyce-fans (”joyceans”) over hele verden har sat kryds i kalenderen d. 16. juni, som de kender som Bloomsday. I år tiltrækker
Bloomsday og Joyces mesterværk, Ulysses, sig særlig opmærksomhed. Bloomsday i 2013 bliver en historisk begivenhed, for her udkommer en
ny udgave af Ulysses, der for første gang er blevet trykt i Irland af O’Brien Press. Som en del af ’The Gathering Ireland 2013’ vil der som noget
nyt afholdes en unik international event, hvor hovedbegivenheden er live oplæsninger. Over hele verden vil kulturpersonligheder læse højt af
denne specielle udgave (15.-16. juni), som en del af de Bloomsday-begivenheder der finder sted verden over.

For bare fem år siden ville det ikke have været muligt at sende live på denne måde på grund af de strenge copyright-regler, men i 2011 – 70
år efter Joyces død – udløb ophavsretten. Fans verden over kan nu frit lave fremføre Ulysses eller andre af Joyces værker offentligt.

Byen har planlagt en uge med fest, dedikeret til en enkelt dag, og højdepunktet er den traditionelle pilgrimsfærd rundt i Dublin d. 16. juni.
Uanset om man er til fods eller på cykel, er James Joyce-centeret et godt sted at starte. Det georgianske byhus ligger på North Great
George’s Street nr. 35 og er i dag et museum dedikeret til forfatterens liv og værker.

Herfra besøger Joyceans – iklædt dragter fra Edward d. 7.’s tid – de steder, som forekommer I bogen. På mange af stederne er der arrangeret
oplæsninger og aktiviteter, som bringer læserne tættere på Joyce og hans verden. Nogle af de steder, som bare skal opleves, er Sweny’s
Pharmacy på Lincoln Place, der er bevaret præcis som beskrevet I Ulysses, James Joyce Tower & Museum ved strandhotellet Sandycove og
selvfølgelig Davy Byrne’s Pup på Duke Street, som stadig serverer den berømte gorgonzola sandwich, som Bloom elskede.

På et år dedikeret til at fejre Irlands kultur er Bloomsday et skelsættende kulturelt event og en god undskyldning for at udforske det literære
Dublin.

SLUT

For yderligere information kontakt Cian O’Callaghan på cocallaghan@tourismireland.com eller +45 3317 7234

Information til redaktøren:

Tourism Ireland er en organisation, der er ansvarlig for at markedsføre den irske ø som et førende rejsemål i udlandet. Det nordiske
hovedkvarter ligger i København.
Tourism Irelands hjemmeside er www.ireland.com
Det nye medieforum er tilgængeligt på http://media.ireland.com. Her kan du finde fakta, ideer til artikler og meget mere.
Få mere information om vores internationale medieforum på http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2008, hvor vores
brochure kan downloades.
Få mere information om Bloomsday på www.dublincityofliterature.com 
Få mere information om James Joyce på www.jamesjoyce.ie/
Få mere information om Gathering Ireland 2013 på www.thegatheringireland.com

Vidste du det?

Irlands første biograf var Volta i Dublin, som åbnede i 1909 og blev drevet af James Joyce. Den fungerer desværre ikke længere som
biograf, men Dublin har stadig en livlig filmkultur med både små uafhængige biografer og større biografcentre.

Cian O'Callaghan

|Marketing and Publicity Assistant|

|cocallaghan@tourismireland.com|

|Tourism Ireland - Nordic Headquarters|

|Store Kongensgade 3, 1 tv|1264 Copenhagen K, Denmark|

|T: 45 33 17 72 34|F: 45 33 32 44 01|

|www.ireland.com| media.ireland.com |


