
Tel Aviv on valittu yhdeksi UNESCO Creative Cities Network -
verkoston kaupungiksi
Tel Aviv on valittu juuri arvovaltaisen UNESCO Creative Cities Network -verkoston uusimmaksi jäseneksi Media Arts -kategoriassa. Tämä on
jatkoa UNESCOn aikaisemmalle kunnianosoitukselle sen nimetessä Tel Avivin viralliseksi maailmanperintökohteeksi kaupungin ainutlaatuisen
ja upean Bauhaus-arkkitehtuurin ansiosta, jonka nimissä yli 4000 valkoista Bauhaus-rakennusta sijaitsee eri puolilla kaupunkia.

UNESCO perusti Creative Cities Network -verkoston edistääkseen eri kansainvälisten kaupunkien välistä yhteistyötä. Keinoiksi otettiin
paikallisten luovien teollisuudenalojen edistäminen sekä yrittäjyyden ja luovuuden kannustaminen paikallisen talouden ja sosiaalisen
kehityksen vahvistamiseksi. Tässä kuussa Tel Aviv liittyy 41 muun kaupungin joukkoon, jotka on valittu yhdessä seuraavasta seitsemästä
kategoriasta: Literature, Film, Music, Craft and Folk Art, Design, Media Arts ja Gastronomy.

Media Arts -kategorian kaupungeille on tyypillistä luovien teollisuudenalojen ja kulttuurisen toiminnan runsaus, jonka kantavana voimana on
digitaalinen teknologia ja mediataiteiden menestyksekäs soveltaminen urbaanin kaupunkielämän hyväksi. Tätä mitataan kulttuuritapahtumien
ja -tuotteiden saatavuudella digitaalisen teknologian avulla sekä myös elektronisten taidemuotojen olemassaoloa ja niiden integroimista
siviiliväestön elämään.

Telv Aviv saavutti aseman yhtenä Creative Cities Network -verkoston kaupunkina sen runsaan high-tech-kulttuuritarjonnan ja -yritysten
ansiosta erityisesti mediataiteen alalla. Vain 400 000 asukkaan Tel Avivissa on tällä hetkellä yli 700 varhaisen vaiheen startup-yritystä. Tel
Avivissa on toiseksi eniten startup-yrityksiä maailman kaikista kaupungeista ja eniten startup-yrityksiä asukasta kohti.

Tel Avivin hyväksyminen Creative Cities Network -kaupungiksi on suuri kunnia kaupungille ja vahvistaa eri aktiviteettien, projektien ja
kampanjoiden kehitystä mediataiteiden ja kulttuurin saralla.

Best regards,

Elena Negut
PR Manager



Tel 46 8 21 33 86
Mobile 46 72 311 3386
E-mail pr@igto.se  

Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 

Ellet enää halua saada uutiskirjettämme, lähetä sitä koskeva viesti osoitteeseen pr@igto.se


