
 

 

 

12 એપ્રિલ 2018 

2018 બસ્કિંગ પ્રિઝન માટ ેિીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન નટ કલાકારો શોધી રહ્યા છે 

અરજીઓ લવેાન િં ચાલ  છે 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – િીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન તમામ નટ કલાકારોને 2018 તમાશા પ્રિઝનમાિં અરજી કરવા આમિંપ્રિત કર ેછે જેથી શહેર ફરતેના 

જાહેર ્થળો જીવિંત બનાવી શકાય. 

રિ ધરાવતા કલાકારોને જણાવવામાિં આવે છે કે િીટી ગાઇડલાઇન્િ ની િમીક્ષા કર ેઅન ેપૂણણપણ ેભરેલ અરજી પિક િાથે ટૂિંકો ઑડડયો 

અથવા પ્રવડડયો culture@brampton.ca ન ેરજૂ કર,ે અથવા જાત ેબ્રૅમ્પ્ટન િીટી હૉલ ખાતેની ઇકોનોપ્રમક એન્ડ કલ્ચર ઑડફિમાિં હાજર 

થાય. 

રજૂઆતોની અિંપ્રતમ તારીખ એપ્રિલ 27 છે અન ેિફળ અરજદારોન ેમ ેમપ્રહનાના પૂવાણધણમાિં જાણ કરાશે. જૂન 1 િ ધીમાિં પરમીટો જારી કરાશે 

અન ેતે જૂન 1થી 30 નવેમ્પબર 2018 િ ધી ઉજવાતી િીટીની બસ્કિંગ પ્રિઝન માટ ેિમાપ્રણત છે.  

અરજદારો માટ ેડદશાપ્રનદશેો: 

 16 વર્ણ અથવા વધ ની ઉંમરના હોવા જોઇએ 

 જૂથ દીઠ કલાકારોની િિંખ્યા મહત્તમ િણ હશ ે 

 કલા દશણન કરો ત્યાર ેપોત ેજ ધ્વપ્રન પ્રનયિંિણ અન ેએપ્રમ્પ્લડફકેશન વગરેે પૂરિં પાડવાન િં રહેશે 

 તમામ કાયણક્રમો િામાન્ય પાડરવાડરક દશણકો માટ ેઉપ્રચત હોવા જોઇએ  

આ વર્ ેનવ િં એ છે કે લાયકાત ધરાવતા નટો અન ેકલાકારોને પિિંદ કરવામાિં આવેલ ટ્રાપ્રન્ઝટ ટર્મણનલો પર કલા દશણન માટ ેપ્રનમિંપ્રિત કરાશે જેથી 

રોસજિંદા િવાિી માટ ેજીવિંત ક્ષણો પૂરી પાડી શકાય. કલાકારો આખા ઉનાળા દરપ્રમયાન િીટીના જાહેર બજારોમાિં પણ ગપ્રતશીલતા િદાન કરી 

શકશે. 

બ્રૅમ્પ્ટન ખાતે બસ્કિંગ પર વધ  માપ્રહતી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca/culture. 
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બ્રામ્પટનમાાં મોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્ાાં છે. આપણે વેધક ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરતા ભન્દ્વષ્ય માટે તૈયાર સાંસ્થા છીએ. આપણે આપણાાં સમુદાયની વૃન્દ્ધધ જાણીએ છીએ, જુવાની 

અન ેન્દ્વન્દ્વધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોરરડોરના કેન્િમાાં ન્દ્સ્થત, રોકાણ પ્રોત્સાહક અન ેઆપણી વૈન્દ્વવક સફળતા 

ન્દ્વકસાવનાર છીએ. આપણે ગુાંજી ઊઠતા શહેરી કેન્િો ન્દ્વકસાવીએ છીએ જે ધ્રૂજતા નથી અન ેઅહીં રહેતા અન ેકાયયરત લોકોમાાં ગૌરવ વધારીએ છીએ. આપણે બ્રામ્પટનને 

આગળ વધારી રહ્ાાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવયગ્રાહી અન ેજુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 

માન્દ્હતી જાણો. 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Documents/Busker%20Application.pdf
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 

 
 

 

  

 

મીરડયા સાંપકય (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગરડલ (Natalie Stogdill) 

મીરડયા કોર્ડયનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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