
 

 

 

                                                                                                                              

સપ્ટેમ્બર 19, 2018  

બ્રામ્પટનમાાં કલ્ચરલ ડઝેની (સાાંસ્કતૃિક દિવસોની) ઉજવણી 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેદરયો – કલ્ચરલ ડઝે, સપ્ટેમ્બર 28-30 િરતમયાન બ્રામ્પટનમાાં રચનાત્મક (દિએદટવ) બનો, સ્થાતનક કળાકારોને મળો, અન ે

કળા અને સાંસ્કૃતિ તવશ ેશીખો. સીટી ઓફ બ્રામ્પટન, બ્રામ્પટન લાઇબ્રેરી, PAMA (પામા), અન ેરચનાત્મક સમુિાય આપણાાં શહેરની 

ગતિશીલ અને વૈતવધ્યસભર સાાંસ્કતૃિક સમિુાયની ઉજવણી કરવા શે્રણીબદ્ધ મફિ જાહેર પ્રસાંગો, પરફોમમન્સીસ (પ્રસ્િુતિઓ) અન ેવકમશોપ્સના 

યજમાન બનશ.ે 

શહેરભરના સ્થળોએ સાંગીિ, નૃત્ય, કતવિા, તવઝ્યુઅલ આટમ (દૃશ્યમાન કળા), સાાંસ્કૃતિક પ્રિશમનો અને ઘણાાં બધાાં આયોજનોનો અનુભવ કરો. 

રહેવાસીઓન ેસ્થાતનક કળાકારો સાથે જોડાવવા અન ેસમગ્ર કુટુાંબ ત્વદરિ અનુભવી શક ેિવેી પ્રવૃતિઓમાાં સહભાગી થવા પ્રોત્સાતહિ કરવામાાં 

આવે છે. સમગ્ર આયોજનની યાિી માટે વેબસાઇટ brampton.ca/culturedays જુઓ. 

  

આ વર્ષ ેકલ્ચરલ ડેઝના ભાગ િરીક,ે બ્રામ્પટન નવી સાવમજતનક કળા શરૂ કરશ,ે જેન ેગયા વર્ષે આલ્ડરલીની 150મી વર્ષમગાાંઠના માનમાાં શરૂ 

કરવામાાં આવી હિી. કળાકાર દટમ ડેસક્લાઉડ્સ ેમેન્ટલ બેન્ચના સ્વરૂપમાાં તશલ્પ બનાવયુાં છે, ફોર ધી લવ ઓફ એ હાઉસ શીર્ષમકનુાં, જે 

ઐતિહાતસક ઇમારિના ધોરણ ેતસ્થિ હશ.ે આ કળાકાર ઔપચાદરક અનાવરણ માટે સપ્ટમે્બર 29 નાાં રોજ સવાર ે11 વાગ્યે રૂબરૂમાાં હાજર 

રહેશે. 

  

અવિરણ (ક્વૉટ): 

“કલ્ચરલ ડેઝ એ બ્રામ્પટનમાાં પ્રચાંડ પ્રતિભા અન ેરચનાત્મકિાને જાહરેમાાં િશામવવાની એક મોટી િક બની રહે છે. હુાં િરેક વયતક્િન ેઆ 

મનોરાંજન, મફિ પ્રવૃતિઓમાાં સહભાગી થવા, આપણાાં સ્થાતનક કળાકારો, લેખકો અને સાંગીિકારો તવશ ેવધુ માતહિી મેળવવા, અન ેિમારી 

પોિાની રચનાત્મક બાજુન ેશોધી કાઢવા પ્રોત્સાતહિ કરાં છુાં.” 

-        મેયર તલન્ડા જૅફરી (Mayor Linda Jeffrey) 

કલ્ચરલ ડઝે (સાાંસ્કતૃિક દિવસો) તવશ ે

પોિાની 8મી વર્ષમગાાંઠમાાં, કલ્ચરલ ડઝેની ઉજવણી એક સમુદ્રિટથી બીજા સમુદ્રિટ સુધી સેંકડો શહેરો અને નગરોમાાં કરવામાાં આવશ,ે તવશાળ 

શે્રણીના તવર્ષયોન ેઆવરી લેિી હજારો મફિ પ્રવૃતિઓ સાથ ેજેમાાં સામેલ છે: તવઝ્યુઅલ આર્ટસમ (દૃશ્યમાન કળા), સાંગીિ, નૃત્ય, થીયેટર, 

આર્કમટેક્ચર, વારસો, દફલ્મ અને વીદડયો, સાતહત્ય, રાાંધણ કળા અને નવુાં મીદડયા. 

સમગ્ર કનેેડાન ેઆવરી લેિા સમિુાયોમાાં કળાકારો, સાાંસ્કૃતિક સાંસ્થાઓ અને નગરપાતલકાઓ દ્વારા આયોજીિ હજારો મફિ પ્રવૃતિઓ અન ે

પરફોમમન્સીસમાાં લાખો કેનેદડયનો પ્રવિૃમય થાય છે. નનુાવુટથી માાંડીને ન્યુ બ્રાતન્ઝક, અન ેતબ્રદટશ કોલાંતબયાથી માાંડીન ેબાદફન આઇલેન્ડ સુધી 

– અને વચ્ચેના િમામ સ્થળોએ – અમે કનેેદડયન સાંસ્કૃતિની રચનાન ેપ્રતિબબાંતબિ કરિી િમામ પ્રેરણા, કળા કૌશલ્ય અને અતભવયતક્િ વહેંચીએ 

છીએ. કલ્ચરલ ડઝેનુાં રાષ્ટ્રીય જાગરૂકિા અતભયાન સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા શુિવારથી શરૂ થિી ત્રણ-દિવસીય કળાની ઉજવણીની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે 

છે. 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 
 

 

  

 

 

તમદડયા સાંપકમ : 

નાટાલી સ્ટોગદડલ (Natalie Stogdill) 

મીદડયા દરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

