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Ny Michelin-guide
Stjerneregn over Tokyo

Trevi-fontænen i Rom. Foto: Getty Images

Regler for turister
Rom træder på bremsen

Se mere på: guide.michelin.co.jp

Ifølge Roms borgmester, Virginia Raggi, skal Italiens hovedstad nu være ”smukkere, sikrere og mere indbydende”, og derfor har byen ifølge rejsebranche-sitet Standby.dk indført en
række nye regler, som især retter sig mod byens mange turister.
F.eks. er det nu forbudt at drikke alkohol af glas og ﬂasker
på offentlige steder mellem kl. 22 og 7, ligesom barerne i byen
ikke må servere alkohol efter kl. 2 om natten.
På den berømte attraktion Den Spanske Trappe må man
ikke længere sidde og spise sin medbragte mad, mens der på
samme måde vil blive slået ned på uorden ved den berømte
Trevi-fontæne. Her er der bl.a. forbud mod at bade i springvandet eller lade sin hund drikke af vandet.
Overtrædelser af de nye regler medfører bødestraf på op til
150 euro.
En række regler henvender sig derudover til Roms egne
uautoriserede turistguider, gøglere og gadehandlere. Eksempelvis fortæller Ekstra Bladet, at det nu også er forbudt at
klæde sig ud som gladiator og tage penge for at optræde på
turisternes fotos af den romerske ruin Colosseum.

Hvirvlende derviser i Konya. Foto: Getty Images

Taj Mahal fotograferet i 1870’erne. Foto: Ukendt fotograf/Davids Samling

Suﬁ Festival
Hvirvlende mystikere

Fotoudstilling
Under Indiens himmel

I de næste uger kan man i den tyrkiske by Konya opleve den
stemningsfulde årlige Mevlâna-festival, hvor deltagerne ærer
mindet om suﬁmystikeren og digteren Djelaleddin Rumi, kaldet Mevlâna (stormester), som døde i denne måned for over
750 år siden. På sit dødsleje var Mevlâna efter sigende lykkelig
og kaldte sin forestående dødsdag for sin bryllupsdag med
Gud. Derfor er fejringen af hans dødsdag den 17. december
helt i Mevlânas ånd.
Under festivalen, der ﬁnder sted fra den 7. til den 17. december i og ved Mevlânas mausoleum, vil der være oplæsninger,
foredrag og koncerter, men festivalens klimaks er den ceremonielle dans, Sema, den 17. december, hvor mesterens elever,
de såkaldte hvirvlende derviser, opfører den nærmest hypnotiske dans, hvor de hvirvler rundt og rundt i deres karakteristiske hvide kåber og høje hatte.
Suﬁsme er en mystisk tradition inden for islam, der lægger
vægt på den kærlighed eller forbundenhed, som de mener
eksisterer mellem mennesket og det guddommelige.
Konya ligger i Anatolien i det centrale Tyrkiet.

Opﬁndelsen af fotograﬁet i 1839 revolutionerede den måde,
rejsende dokumenterede og fortolkede den fremmede verden,
de mødte. Og lang tid før Instagram og selﬁestænger arbejdede de tidligste fotografer med svært håndterbare apparater,
store glasnegativer, lange eksponeringstider og komplekse
kemiske processer.
I Indien begyndte det britiske kolonistyre en stor fotograﬁsk kortlægning af arkitektur og kultur i 1850’erne, og efter de
officielle fotografer fulgte snart amatørfotografer, som fotograferede det indiske dagligliv med alt fra fornemme maharajaer til slangetæmmere og elefanter, som bader i Ganges.
Et udvalg af de ﬂotte, gamle vintage-fotograﬁer fra Indien
kan lige nu opleves på museet Davids Samling i København,
som frem til den 28. april 2019 viser udstillingen Under Indiens himmel − Fotograﬁer fra det 19. århundrede. De 80 fotograﬁer og fotoalbummer fra omkring år 1850 til begyndelsen af
det 20. århundrede stammer fra en engelsk privatsamling.
Entré til Davids Samling er gratis.

Der er tale om en sand stjernevrimmel i den netop
udkomne udgave af Michelin Guide Tokyo 2019. Med i alt
308 Michelin-stjerner fordelt på 230 restauranter er Tokyo
den by i verden, som har ﬂest Michelin-stjerner, og dermed
fastholder den japanske hovedstad sin position som verdens
førende maddestination. Til sammenligning har Paris 113 restauranter med Michelin-stjerner.
Ifølge den nye guide har 13 restauranter i Tokyo fået tildelt de maksimale tre stjerner. 52 restauranter er belønnet
med to stjerner, mens hele 165 restauranter har fået en
stjerne. En meget stor del af de hædrede restauranter er
gengangere. Den eneste nye trestjernede restaurant er franskinspirerede L’Osier, som nu er gået fra to til tre stjerner.
Michelin Guide Tokyo 2019 priser også 254 andre spisesteder i Tokyo med betegnelsen Bib Gourmand, der gives til restauranter, som serverer exceptionel god mad til moderate
priser.

Se mere på: davidmus.dk

