
THE AKKO OPERA FESTIVAL - 02.—04. AUGUST 2018

The Akko Opera Festival vil, for femte år på rad, finne sted i Old City’s
Crusader Fortress, et UNESCO Verdensarvområde, helgen den 02.—04.
august 2018. Turister og besøkende som deltar på festivalen, kan nyte en
eksepsjonell kulturopplevelse takket være den unike kombinasjonen av
fortryllende musikk, produksjoner laget spesielt for denne festivalen og
spektakulære omgivelser i Crusader Fortress (Korsfarernes festning). 
 

 

 

Helgeprogrammet inkluderer:

En ny produksjon av Orfeo ed Euridice av Christoph Willibald Gluck. Den mytiske dikteren Orfeo
ankommer Crusaders’ Court i Akko i sin ferd mot helvete, i en spesiell produksjon laget for Akko Opera
Festival. Dirigenten er Ethan Schmeisser, regissør Julia Pevzner og solistene er Alon Harari som Orfeo,
Alla Vasilevitsky som Euridice og Yael Levita som Amor. 

Solistene, som vil fremføre på italiensk, vil bli ledsaget av Moran Singers Ensemble og Israel Camerata
Orchestra, Jerusalem.

What about the Deer? En musikalsk fantasi basert på de populære israelske barnesangene opp gjennom
tidene. En reise tilbake i tid, til våre barndomsdrømmer og fantasier om den gråtende såpe, barnet som
aldri kom og fantasidyrene — sebraen, hjorten og koret av kvitrende fugler.  Regissør Shirit Lee Weiss får
fine barndomsgleder til live igjen med litt operamagi.

Det nye stykket White Box av Roni Brendsheter er en svært interaktiv opptreden for hele familien som
handler om minner og kroppen som okkuperer dem.

Festivalen er et felles initiativ fra Israeli Opera og Ministry of Tourism (turistdepartementet) via Old Acre
Development Company, kommunen Akko og Treasures of the Galilee initiativet.
 

For mer informasjon og kjøp av billetter: http://www.israel-opera.co.il/eng/?CategoryID=872

Bilder:
https://wetransfer.com/downloads/78a31e031c9ff664817cb3ab29ee7adf20180527114138/4a033d63b96020fc280726c7114c339020180527114138/17699e



 

 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

 

Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og 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.com    


