
TEL AVIV WHITE NIGHT - Kulturnatt 28 juni 2018

Det årliga firandet av Tel Avivs unika kultur som pågår hela natten, ”Tel Aviv White
Night”, kommer att äga rum den 28 juni i år med över hundra gratis evenemang eller

evenemang till låg kostnad i hela staden från skymning till gryning! 
 

 

Traditionen började strax efter att UNESCO förklarade Tel Avivs historiska stadsdel den vita staden
(”White City”) ett världsarv i juli 2003. Stadsdelen Tel Aviv-Yafo har sedan dess uppmärksammat
UNESCO:s förklarande varje år med en serie White Night (Laila Lavan)-fester och i år förväntar man sig
att en miljon människor kommer att delta i en av de många folkliga och festliga händelserna i staden.
 

Evenemangen äger rum över hela staden på utomhusplatser, museer och lokala stadsdelar. Några av
höjdpunkterna är White Night-firandet vid Frishman Beach med en konsert med groove- soul-, funk- och
popcovers. Rabin-torget, det florentinska hipsterkvarteret och de gentrifierade områdena i Neve
Tzedek, Old Jaffa och Tel Aviv Port kommer alla att vara en del av firandet där varje område tar på sig
att skapa en särskild atmosfär för kvällen.
 

Några av höjdpunkterna varje år inkluderar att Tel Avivs Bauhaus-byggnader på Rothschild och Bialik
Streets lyses upp hela natten med särskilda strålkastare som lyfter fram unika arkitektoniska element.
Rabin-torget är värd för hörlursdans och musikfest och guidade turer körs runt om i staden av Tel Aviv-
Yafos turistförening.

 

Uppdaterade detaljer om årets evenemang kommer att publiceras närmare evenemanget på staden
Tel Avivs webbplats
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och att förmedla turistinformation till allmänheten i dessa
länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen som arbetar med att
främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.



 

 Läs mer på www.goisrael.se 

 


