
Tel Aviv bliver det nyeste medlem af UNESCOs Creative Cities
Network
Tel Aviv er netop blevet udpeget som nyeste medlem af den prestigefyldte gruppe af kreative byer i kategorien mediekunst under UNESCOs
Creative Cities Network. Titlen tilfalder Tel Aviv i tillæg til den, UNESCO tildelte Tel Aviv for ti år siden, hvor byen kom på UNESCOs officielle
verdensarvliste på grund af de over 4.000 originale hvide Bauhaus-bygninger, der er spredt rundt omkring i byen.

UNESCO oprettede Creative Cities Network for at opfordre til samarbejde mellem byer i hele verden med henblik på at fremme lokale, kreative
industrier og udnytte iværksætterånd og kreativitet for at styrke den lokale økonomi og sociale udvikling. I denne måned slutter Tel Aviv sig til
de 41 byer, der allerede er anerkendte i en af følgende syv kategorier: litteratur, film, musik, kunsthåndværk, design, mediekunst og
gastronomi.

Byer i kategorien mediekunst er karakteriserede af tilstedeværelsen af kreative industrier og kulturel aktivitet drevet af digital teknologi og en
vellykket implementering af mediekunst til fordel for livet i byen. Det måles på tilgængeligheden af kulturelle arrangementer og produkter, der
anvender digital teknologi, samt tilstedeværelsen af elektroniske kunstformer og deres integration i befolkningens dagligdag.

Byens blomstrende og driftige high-tech scene, især inden for mediekunst, har givet Tel Aviv sin placering i Creative Cities Network. I øjeblikket
er der over 700 projekter på et tidligt stadie i Tel Aviv, en by med lidt over 400.000 indbyggere. Tel Aviv er den by, der har det næsthøjeste
antal projekter i verden og det højeste antal i forhold til indbyggertallet.

Indlemmelsen af Tel Aviv i Creative Cities Network er en stor ære for byen og vil kun bidrage til yderligere at styrke udviklingen af aktiviteter,
projekter og initiativer inden for mediekunst og kultur.
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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 


