
JERUSALEM INTERNATIONAL BOOK FAIR FEIRER SITT JUBILEUM
Jerusalem International Book Fair, en viktig israelsk begivenhet annet hvert år som tiltrekker seg 600 forleggere og forfattere
fra flere enn 30 land med flere enn 100 000 bøker skrevet på forskjellige språk, finner sted fra 10-15. februar 2013 på byens
International Convention Center. Som et ledd av feiringen i jubileumsåret vil Jerusalem International Book Fair tildele den
prestisjefylte Jerusalem Prize til den hyllede spanske forfatteren Antonio Muñoz Molina. Prisen tildeles en forfatter som
uttrykker og fremmer tanken om ”enkeltmenneskets frihet i samfunnet” på beste måte i sitt arbeid.

Talere ved åpningen 10. februar omfatter president Shimon Peres, kultur- og idrettsminister Limor Livnat og Jerusalems
borgermester Nir Barkat, som vil dele ut Jerusalem Prize til Molina.

Bortsett fra åpningsseremonien, som kun er åpen for inviterte, er alle arrangementene ved bokmessen gratis og åpne for
allmennheten. En tilbakevendende favorittbegivenhet er Bokkaféen, som byr på en åpen og engasjerende dialog mellom israelske
og internasjonale forfattere i omgivelser utformet som en kaffebar.

Bokmessen arrangerer en rekke internasjonale seminarer og seminarer om en lang rekke temaer, inklusive litteraturkritikk og
blogging, salg av bøker i den digitale tidsalderen, oversettelse og annet. I tillegg stiller årets messe ut kunstbøker, historiske
skriftruller og arkivplakater. Deltakerlandene, som representerer hvert kontinent, har utstillinger som gjør det mulig for besøkende å
se nærmere på rikdommen i internasjonal litteratur.

www.jerusalembookfair.com
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt 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.no   


