
Et nytt jødisk år – nye og spennende begivenheter i Israel
Nye festivaler og arrangementer vil finne sted over hele Israel i de første månedene av det 5775. jødiske året som startet nå i september.

The Israel Museum – Israels nasjonalmuseum – viser frem enestående kulturminner fra den bysantinske perioden for første
gang siden de ble oppdaget nær Tempelhøyden.

Utstillingen viser den største gullmedaljongen med jødiske motiver som noensinne er funnet

En sjelden samling av antikviteter fra den bysantinske perioden som ble oppdaget i 2013, inkludert den største kjente gullmedaljongen med
jødiske symboler, vil vises for publikum for første gang i en konsentrert utstilling ved The Israel Museum i Jerusalem.

Blant de arkeologiske funnene som vises – alle av dem var pakket inn i to klesposer – er gullmynter og sølv- og gullsmykker i tillegg til den
anselige medaljongen som måler hele 10 cm i diameter.

http://www.imj.org.il/exhibitions/presentation/exhibit/?id=914

Dead Sea Rave – 424

En internasjonal elektronisk musikkfestival ved det laveste punktet på kloden – fra soloppgang til solnedgang

Etter suksessen til den første Dead Sea Rave -424, en internasjonal musikkfestival ved foten av Masada, som er det laveste punktet på
kloden, vil det nok en gang arrangeres en festival med noen av verdens ledende elektroniske musikere – et arrangement som varer fra
soloppgang til solnedgang.

Over 20 000 mennesker deltok i fjorårets arrangement hvor David Guetta var hovedattraksjonen. I år vil publikum få en ekstraordinær
opplevelse med en effektfull scene som kan skilte med et av verdens mest avanserte lydsystemer, eksepsjonell lyssetting, pyroteknikk og
spesialeffekter. Det vil være VIP-områder i tillegg til det vidstrakte området reservert for dans og avslapping under stjernene.

Alt dette kan nytes sammen med den utrolige utsikten og Dødehavets ørkenaktige natur – 424 meter under havnivå.

www.minus424.com

Den 5. yogafestivalen i Arava, 6.–8. november 2014

I begynnelsen av november vil Arava-ørkenen være vertssted for den femte Yoga Arava Festival, den største yogasamlingen i Israel. I løpet av
denne weekenden vil landsbyene i Arava arrangere deep yoga-seminarer med de beste yogalærerne i Israel og spesielle gjestelærere fra
utlandet, og deltakerne vil omgis av det inspirerende ørkenlandskapet.

Denne weekenden vil hele Arava være et senter for yoga. Øvelsesarenaer med de beste lærerne fra ulike yogaretninger vil finnes over hele
Arava, fra Moshav Idan i nord til Kibbutz Elifaz i sør, en avstand på ca. 200 km. Det eventyrlige oldtidslandskapet, følelsen av ødemark, den
alltid tilstedeværende gjestfriheten og mangfoldet av innkvarteringsformer, danner en fantastisk arena for utøvelse av yoga.

http://www.yogaarava.co.il/en/
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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   


