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Purim – sætter farve på Middelhavet
Snart er tiden inde til Purim – en af de sjoveste og mest glædesfyldte jødiske højtider.
Den 9. marts lyder startskuddet til årets festligheder, der fortsætter til og med den 10.
marts. M usikfestivaler med kendte DJ’s, ekstravagante kostumer og ravefester, der
fortsætter til ud på de små timer, er blot nogle eksempler på, hvad man kan forvente.
Hvis du vil opleve Middelhavets mest farverige højtid med folkefest, karnevaler, musikfestivaler i ørkenen
og en boblende atmosfære, så skal du rejse til Israel i begyndelsen af marts for at fejre Purim. Det er en
stor og populær tradition, der fejres i næsten alle landsbyer og byer rundt omkring i Israel, og de største
festligheder løber af stablen i Tel Aviv og Jerusalem, der sprudler af liv og glæde. For mange er halloween
en kendt og global højtid, men i Israel er modstykket Purim. Alle er velkommen, uanset alder, til at klæde
sig ud i farverige og sjove dragter både på arbejde, privat, til fest og til karneval. Formålet med
konstumetraditionen er, at man skal vise sin sjove side, udfordre sit indre jeg og samtidig forholde sig
respektfuldt til de ti bud.
I forbindelse med Purim afholdes der masser af arrangementer mellem den 9. og 10. marts, og i Tel Aviv
løber den store fest af stablen allerede fredag den 6. marts. Der afholdes også musikfestivaler og ravefester
rundt omkring i landet, hvor flere kendte DJ’s spiller, og en af de mest kendte technofestivaler er Lunar
Purim Festival. Flere af disse afholdes ude i ørkenen og siges at være udfordrere til den kendte
musikfestival Coachella i USA.
Den israelske sanger Netta, som vandt Eurovision Song Contest i 2018 med sangen ”Toy”, er kendt for sin
ekstravagante påklædning. I forbindelse med Purim kan du se hende sammen med andre kendte personer i
deres fantasifulde kostumer på flere musikfestivaler og spektakulære fester rundt omkring i Israel. Netta er
i øjeblikket aktuel med sit nye hit ”Ricki Lake.”
En anden årligt tilbagevendende tradition er Tel Aviv Purim Zombie Walk, hvor tusindvis af mennesker, der
er udklædt som zombies, samles for at overtage byens gader, når solen er gået ned. Der er også et stort
karneval, som hedder Imagine Purim Desert Carnival, der afholdes i Negevørkenen mellem den 5. og 7.
marts, og det byder blandt andet på eksplosive musikevents, workshops og fester af den anden verden.
Dette gør Purim til en af de vigtigste dage for natklubberne, da israelerne fester allermest i denne periode.
Denne sprudlende højtid er en mulighed for at opleve Tel Avivs levende atmosfære på bedst mulige måde.
Ud over alle festligheder tilbyder byen den perfekte blanding af storbypuls, et bredt udbud af kulinariske
oplevelser og kilometerlange strande.
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