
 
 

ત્વરિત જાહિેાત માટ ે

કનૅડેાના િગંમચંના સૌથી પીઢ કલાનનષ્ઠ રિગ્િર્શક  

હજુ એક વન્સ મોિની તયૈાિીમા ં

 

િોયલ મેનનટોબા નથએટિનાં નટટવન નર્પિ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના  

િોઝ નથએટિ તિફ 2019માં પ્રયાણ કિર્ે 
 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન નટટવન નર્પિને િ િોઝ નથએટિના નવા એનગ્ઝક્યુરટવ આર્ટશનટટક ડાયિેક્ટિ તિીક ેનનયુક્ત કિતા 

આનંિની લાગણી અનભુવે છે જે બ્રૅમ્પટનના ગનતર્ીલ અન ેવૈનવધ્યસભિ સાંટકૃનતક સમુિાયની આધાિ નર્લા છે.  િોયલ મનીટોબા નથએટિ 

સેન્ટિ (Royal MTC)નું 30 વર્શ સુધી લાંબા અન ેસફળ વડપણ પછી જ્યાિે તેઓ 2018-19ની નસઝનમાં નનવૃત્ત થર્ે ત્યાિબાિ નટટવન 

નર્પિ ધ િોઝ સાથે જૂન 2019મા ંસત્તાવાિ િીત ેજોડાર્ે.  સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના આર્થશક નવકાસ અને સાંટકૃનતક સવેાઓના સિટય તિીકનેા 

તેમના નવા હોદ્દામાં ર્હેિની સાંટકૃનતક અને કલાલક્ષી ઓળખ ઊભી કિવામાં નટટવન એક મહત્ત્વની ભૂનમકા અિા કિર્.ે  

 

આ જાહેિાત ત્યાિ ેકિવામાં આવ ેછે જ્યાિે બ્રમૅ્પટન નવપુલ વૃનધધ અન ેમહત્ત્વપૂણશ પરિવતશનમાથંી પસાિ થઈ િહ્ુ ંછે.  બ્રૅમ્પટન 2040 નવઝન 

ઉપક્રમ ેમ ે2018માં બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉનન્સલે સવશસમંનતથી ર્હેિ માટે સાહનસક અન ેનવી યોજનાન ેસ મથશન આપયંુ હતુ,ં જેથી જીવન જીવવાની 

ગુણવત્તા, ટકાઉક્ષમતા અને સજશનાત્મકતા માટ ેએક આિર્શ ભનવષ્ય માટ ેતૈયાિ ર્હેિના સજશનની પ્રટતાનવત યોજના ઘડી ર્કાય. સીટીની નવી 

સાંટકૃનતક મુખ્ય યોજના પણ આ વર્ ેજ ર્રૂ કિવામાં આવી જેની અનેક પહેલો ર્રૂ થઈ ચૂકી છે. હાલની પરિયોજનામા ંસમાવેર્ થાય છે પનલલક 

આટશ પ્રોગ્રામને નવો ઓપ આપવો અને નસરિલ ક્લાકશ લાઇબ્રેિી હૉલ (Cyril Clark Library Hall) અને લેટટિ બી. નપઅિસન નથએટિ 

(Lester B. Pearson Theatre) જેવી સાંટકૃનતક ઇમાિતોન ેઅદ્યતન કિવી તથા જીણોધવાિ કિવો જેથી તે ર્હેિમા ંવધુ પ્રસંગો આકર્ી ર્કે. 

 

“સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમા ંનટટવનનુ ંટવાગત કિતા અમન ેગૌિવની લાગણી થાય છે, અને િ િોઝ, એકંિિ ેર્હેિના સમગ્ર સાંટકૃનતક નચત્રનો ઉન્નત 

વાિસો ઊભો કિવા માટે તેઓનુ ંવ્યૂહાત્મક માગશિર્શન અન ેઊંડો અનભુવ મેળવવાની આર્ા િાખીએ છીએ,” એવુ ંબૉબ ડાર્લિંગ (Bob 

Darling), ડાયિેક્ટિ, બ્રમૅ્પટન ઇકોનોનમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનએ જણાવ્યંુ હતું.  “કનૅેડાના િગંમંચના આવા માનનીય 

આગેવાન બ્રૅમ્પટનન ેપસંિ કિે ત ેઆપણ ેસાંટકૃનતક પનુરુજ્જીવનના ઉંબિ ેઊભા હોવાનુ ંજોિિાિ સ મથશન અને તનેી પુનટિ  છે.  બ્રમૅ્પટન વધ ુ

નવર્ાળ અન ેવધુ સાહનસક થવા નવચાિે છે અન ેવૈનવવક મંચ પિ ઊભા િહવેા આપણે તૈયાિ છીએ."  

 

નટટવન નર્પિે જણાવ્યંુ ક ે"અત્તલુ્ય કલાકાિો, પ્રકે્ષકો, અને ટટાફન ેકાિણે જ મન ેિૉયલ MTCન ેપાગંિવામાં મિિરૂપ થવાના આનર્ર્ 

સાંપડ્યા છે, અને હંુ ત ેમાટે હંમેર્ા મેનનટોબાન્સનો ૠણી િહીર્ ક ેતેઓએ મને પોતાના ગણ્યો. "બ્રૅમ્પટનએ મને તેઓની એક કલામય 

ઓળખ ઊભી કિવાની િોમાંચક તક આપી છે જે એક યુવા, ઊજાશવાન ર્હેિની છબી ઉપસાવ ેછે તેમજ ભાનવ પેઢીઓ માટે ગનતર્ીલ 

સાંટકૃનતક કને્ર બાંધવામા ંએક મહત્ત્વપૂણશ ભૂનમકા ભજવવાની તક આપી છે."   

તેઓએ ઉમેયુિં ક ે“હંુ બ્રૅમ્પટન અને આસપાસના નવટતાિો ખાતે કલાકાિો અને પ્રેક્ષકો સાથ ેસંબધંો નવકસાવવા આતુિ છંુ તમેજ ર્હેિના 

આગેવાનો અને સમુિાયો સાથે કાયશ કિવા માગંુ છંુ જેથી તેઓના મલૂ્યો, જુટસો અન ેસજશનાત્મકતાને મંચ પિ પ્રનતબબંનબત કિી ર્કાય." 

િેર્ના સૌથી જૂના અન ેજાણીતા કલાનનષ્ઠ રિગ્િર્શક તિીકે નટટવન નર્પિન ેિોયલ MTCની કલામયતા ઉજાગિ કિવામાં, અને પ્રેક્ષકગણના સિટયો 

અન ેિાતાઓની સંખ્યામાં વધાિો કિવા માટ ેજવાબિાિ ગણવામા ંઆવે છે. એમના 30 વર્શના કાયશકાળ િિનમયાન તઓે મૉરિન હન્ટિનુ ંટ્રાનન્ઝટ 

ઑફ નવનસ ઍન્ડ ઍટલાનન્ટસ, માગશિેટ નમર્ેલની કથા ગોન વીથ િ નવન્ડનું નનરક લૅન્ડનુું નાટ્ય રૂપાંતિ, ચાલ્સશ રડકન્સની વાતાશ અ રક્રસમસ 

કેિોલનું બ્રસુ મકમાનસના નાટ્ય રૂપાંતિના વૈનવવક નપ્રનમયિ લાવવા માટ ેતેમજ નટટવ માર્ટશનનુ ંનપકાસો એટ િ લેનપન અજાઇલનું કનૅેરડયન 

નપ્રનમયિ િોયલ MTCમાં લાવવા માટ ેજવાબિાિ છે અન ેઆ તો ફક્ત થોડાક નામ છે.   

 

 

 

 

(...ક્રમર્:) 



 
 

 

મૂનવ ટટાિ રકનૂ રિવ્સ અનભનનત હેમલેટ જેવા માર્કશ પ્રોડ્કર્ન્સને આકર્ીને નવનનપેગના કલાકે્ષત્ર પિ આપે આંતિિાષ્ટ્રીય ધ્યાન ખેંચયું, અને ટોિોન્ટો જ્યાં 

તે હજુ પણ ચાલી િહ્ું છે ત્યાં જતા પહેલાં જંકયાડશ ડોગ/નમર્વશર્ પ્રોડકર્નનંુ કમ ફ્રોમ અવેના હાઉસફુલ ર્ો લાવ્યા અને ધ્યાન િાખ્યું કે ટથાનનક નટો 

અન ેનાટ્યકાિોને ટેકો મળે જેમ કે નવનનપેગના લેનખકા એલન નપટસશને કિેલા જેન ઓટટેનની વાતાશ સેન્સ ઍન્ડ સેનન્સનબનલરટના નાટ્ય રૂપાંતિનંુ 

નપ્રનમયિ કિવું. નટટવને નવનનપેગ રફ્રન્જ ફેનટટવલ (Winnipeg Fringe Festival)ને િેર્નાં એક સૌથી નવર્ાળ પ્રસંગ બનાવવામાં પણ મિિ કિી છે, 

નનયુક્ત કિવામાં આવેલ નાટ્યકાિ ધવાિા િચાયેલ મંચ પિ ભજવાતા નાટકો ભજવવા માટે ટથાનનક નથએટિ કંપનીઓને તક આપવા માટે સમર્પશત 

માટટિ પલેિાઇટ ફેનટટવલ (Master Playwright Festival)નો પ્રાિંભ કયો, અને નવનવધ પે્રક્ષકગણ અને કલા સંગઠનો સાથે સંવાિ સાધવાની તકો 

પૂિી પાડી જેઓ અબોરિનજનલ આટ્સશ ટ્રેબનંગ એન્ડ મેન્ટિર્ીપ પ્રોગ્રામ સાથે કાયશ કિતા હોય તેમજ મેનનટોબા હાઇ ટકૂલ્સમાં પુિટકાિ નવજેતા નાટકો 

લાવ્યા. 

 

િ મેનનટોબા નથએટિ સેંટિને 2010 માં િાણી એનલઝાબેથ II ધવાિા ર્ાહી પિનામ પ્રાપત થયું અને તે સમગ્ર ઉત્તિ અમેરિકાના પ્રાિેનર્ક નથએટિો માટે 

આિર્શ િહ્ું છે. નટટવનને 2012માં ઑડશિ ઓફ કૅનેડા માટે કૅનેડાના નથએટિ માટેના તેમના ફાળા માટે નનયુક્ત કિવામાં આવ્યા હતાં; અને આપને બે 

માનિ ડૉક્ટોિેટ્સથી નવાજવામાં આવ્યા હતાં, એક હતું યુનનવર્સશટી ઓફ નવનનપેગ તિફથી અને બીજંુ યુનનવર્સશટી ઓફ મેનનટોબા તિફથી. 
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િોઝ નવર્:ે 

િ િોઝ, એક ભવ્ય કલા પ્રિર્શન ટથળ અન ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનની પ્રનતનષ્ઠત એટલેકે આઇકનનક નવનર્ટિ તા છે, જે ર્હેિનો એક મહત્ત્વપૂણશ ભાગ છે. ટથાનનક અને નવવવ 

પ્રનસધધ કલાકાિો માટેના ગંતવ્ય તિીકે, બ્રૅમ્પટનનાં અને બહાિના સંટકૃનતના અનુિાગીઓ માટે િ િોઝ તકો પૂિી પાડે છે જેથી એક અસાધાિણ સેટટંગમાં પ્રનતભાની 

બહોળી શે્રણી અનુભવી ર્કાય. આ ટથળ જે વાટતુકલા અને ધ્વનનક િીતે નોંધપાત્ર છે તેનું ગૌિવ તેમાં િહેલા મોટા ર્ો તેમજ ઘનનષ્ઠ અનુભવો માટેનાં બે વેન્યુનું છે. હવે 

જ્યાિે તેની 13મી સીઝન છે, િ િોઝ નથએટિ, મ્યુનઝક, ડાન્સ, કોમેડી, પારિવારિક અને સાંટકૃનતક ઇવેન્ટ્સ સમાયેલ બહુ નવર્યક પ્રોડકર્ન પ્રટતુત કિે છે તેમજ 

જોમવાળી યુવા નર્ક્ષણ શે્રણી, કલા સાહસો િર્ાશવે છે. િ િોઝ િેસી કલાકાિો િર્ાશવવા પ્રનતબધધ છે અને ટથાનનક સંગઠનો સાથે સહયોગ ટથાપે છે જેથી તે સમુિાયને 

પ્રનતબબંનબત કિી ર્કે, પોર્ી ર્કે અને તેને ઉજવી ર્કે જેની સેવામાં જ તે વ્યટત છે. િ િોઝ બિાબિ ગાડશન ટક્વેિની સામે જ નટથત છે, જે એક જાહેિ ટથળ છે જ્યાં 

આખું વર્શ કલા અને સંટકૃનત િર્ાશવતા કાયશક્રમો થતાં િહે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન નવર્:ે 

બ્રમૅ્પટન નવર્ાળ આયોજનો નવર્ ેનવચાિ ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધિાવતા ભનવષ્ય માટે તૈયાિ સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુિાયની વૃનધધ, યુવાની 

અને વૈનવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રિાન કિે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેર્ન સૂપિ કૉરિડોિ ખાતે નટથત છીએ જ્યાં િોકાણોને પ્રોત્સાનહત કિીએ છીએ અને વૈનવવક ટતિે 

અમાિી સફળતામાં વૃનધધ કિી િહ્ા છીએ. અમે બનાવી િહ્ા છીએ એવા ગનતર્ીલ ર્હેિી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અને અહીં કામ કિતા લોકોમાં ગૌિવની 

લાગણીનો સંચાિ કિે છે. અમે બ્રૅમ્પટનન ેઆગળ ધપાવી િહ્ા છીએ જેથી તે એક જોડાણ ધિાવતું ર્હેિ બને જે પ્રવતશનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહનસક હોય. અમન ે

Twitter અને Facebook પિ ફોલો કિો. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

નમરડયા સપંકશ:  

ટ્રાન ગુએન,  KWT ગ્લોબલ (અગાઉનુું નામ હોમ્સ PR) 

647-490-6601 

tnguyen@kwtglobal.com 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સપંકશ:  

 

મોનનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોર્ડશનેટિ, મીરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એન્ગેજમેન્ટ   
ટટ્રેટેજીક કમ્યુનનકેર્ન | સીટી ઓફ બ્રામ્પટન   

905-874-3426 |  Monika.Duggal@brampton.ca   
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