Israel on yllättäen noussut pridekansan suosioon.

Israel odottaa kansaa Pride-tapahtumaan
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Joka vuosi tuhannet HLBT-turistit vierailevat Israelissa
osallistuakseen värikkäisiin tapahtumiin tai vain
tutustuakseen tähän upeaan maahan. Israel juhlistaa tänä
vuonna Priden 40 vuotta järjestämällä erilaisia
tapahtumia eri puolilla maata.

Eilat Pride -festivaali –
7.–9. toukokuuta 2015
Vuosittainen festivaali järjestetään Israelin eteläisimmässä
lomakohteessa Eilatissa ja se pitää sisällään juhlintaa, tapahtumia ja
viihdettä tauotta koko viikonlopun.
Eilat Pride -festivaalin lisäksi osallistujat voivat nauttia koko viikon
tapahtumista ja päiväretkistä Kuolleellemerelle ja Jerusalemiin,
paikallisista opastetuista retkistä Eilatissa ja Aravan autiomaassa,
monista Eilatin nähtävyyksistä, kuten Dolphin Reef (uintia tai
sukellusta delfiinien kanssa), Underwater Observatory, Kings City
(teemapuisto) ja Timna Park (kuningas Salomonin kaivokset), sekä
risteilyistä Punaisellamerellä.
Tel Aviv Pride -viikko –
4.–14. kesäkuuta 2015
Tänä vuonna Tel Aviv Pride -viikon aikana järjestetään yli 50
erikoistapahtumaa. Vuosittain Tel Aviv Gay Pride -paraatiin
osallistuu yli 100 000 ihmistä, joista on turisteja arviolta 30 000.
Tapahtuman kohokohta on jättimäiset ja värikkäät katujuhlat 12.
kesäkuuta.
Gay Pride -paraatin juhlallisuudet alkavat yhteisön omalla
tapahtumalla, johon kuuluu musiikkiesityksiä ja myyntikojuja.
Paraatissa on pitkä kulkue vaunuja, joissa Tel Avivin suurimpien
gay-klubien (Evita, Shirazi, ADD ja Dreck) DJ:t soittavat musiikkia.
Matkan varrella kymmenet tuhannet katujen varsille kokoontuneet
sateenkaarilippuja heiluttavat ihmiset osoittavat heille tukeaan
Välimeren kuuman auringon alla. Tapahtumat järjestetään Hiltonin
gay-rannalla 4.–14. kesäkuuta 2015 ja ne käsittävät uimarannan,
DJ:n soittamaa musiikkia koko päivän ja rantabileitä. Tapahtumat
päättyvät 14. kesäkuuta 2015 erikoistapahtumaan, johon kuuluu
edestakainen pyöräretki Jaffasta rantakatua pitkin kaupungin
keskustaan sekä cocktail-juhlat auringon laskiessa.
Tel Aviv nimettiin GayCitiesin tekemässä tutkimuksessa parhaaksi
gay-kaupungiksi vuonna 2011 ja se sijoittui 2. sijalle Business
Insiderin tutkimuksessa parhaista gay-parien häämatkakohteista
vuonna 2013. Maaliskuussa saksalainen gay lifestyle -lehti MATE
palkitsi Tel Avivin ”Place to Be” -kunniamaininnalla kansainvälisillä
ITB Tourism Fair 2015 -matkailumessuilla. Tel Aviv oli Israelin
ensimmäinen kaupunki, jossa juhlittiin Pride-tapahtumia. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 22 vuotta siitä, kun gay-yhteisö aloitti
toimintansa kaupungissa.
Tel Aviv Water Games –
15.–21. lokakuuta 2015
Tel Avivin International LGBT Sports and Cultural Festival tapahtuma on ensimmäinen kansainvälinen HLBT-yhteisölle
tarkoitettu urheilutapahtuma ja se pidetään Välimeren kauniilla
rannoilla Tel Avivissa. Festivaalin järjestäjänä toimii HLBT-tuottajien
ja -urheilijoiden tiimi yhteistyössä johtavan israelilaisen
urheilutuotanto- ja turismiyritys ISSTA Sportin kanssa. Päivän
aikana järjestetään rantalentopalloturnaus, uimakilpailuja, jalkapallootteluita, vesipalloa, joogatunti auringon laskiessa sekä pyöräretkiä
kaupungissa. Päiväsaikaan järjestettävien urheilutapahtumien
jälkeen Tel Avivin kuuluisissa baareissa ja klubeissa juhlitaan
myöhään yöhön.
Gay Center
Gay Center sijaitsee Tel Avivin Meir Parkissa ja se vastaa moniin eri
tarpeisiin: neuvonta, kulttuuritapahtumat ja -esitykset, tukiryhmät,
HLBT-ystävällinen maksuttomia ja anonyymejä HIV-testejä tarjoava
klinikka, workshopit sekä kahvila.
22 Tchernichovsky St., Meir Park.
http://www.gaycenter.org.il/psychosocial-counseling-at-the-gaycenter/

