ત્વરિત જાહેિાત માટે

દિેક દ્વાિ પાછળની કથાને ભાળો

ડોર્સ ઓપન 2019 (Doors Open 2019) દરમિયાન બ્રૅમ્પટનનાાં ઇમિહાસ, વારસો િેિજ અજોડ
સાાંસ્કૃમિક પરાંપરાઓને િાણો.
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (16 સપ્ટેમ્બર 2019) – 28 સપ્ટેમ્બર 2019નાાં રોજ સવારે 10 થી સાાંજે 4 વાગ્યા સુધી રહેવાસીઓ અને
િુલાકાિીઓને ડોસસ ઓપન ખાિે બ્રૅમ્પટનનાાં ઇમિહાસ, વારસો િેિજ અજોડ સાાંસ્કૃમિક પરાંપરાઓને િાણવા િાટે આિાંત્રણ આપવાિાાં
આવે છે . બ્રૅમ્પટનનાાં 20 કરિા વધુ િોમાાંચક સ્થળો પોતાના દ્વાિ જાહેિ જનતા માટે ખુલ્લા મુકશે જે થી જનતા આ સ્થળોની વણકહેલ
વાતાસઓની ર્ોડમ માણી શકે.
વવક્ટોરિયન યુગના ઉત્તમ િીતે ર્ચવાયેલ બાાંધકામોથી લઈને ચાલીને કિવાની ર્હેલોથી લઇ ઉપાર્ના કિવાના આધુવનક સ્થળો ર્ુધી
બ્રૅમ્પટનની દિેક ગલીમાાં કોઇને કોઇ વણકહેલ કથાની ર્ોડમ છૂ પાયેલ છે . શસ્ત્રાગારનો ઇમિહાસ જાણવા િળશે, બ્રૅમ્પટનનાાં થીએટરોની
બેકસ્ટેજ ટૂર કરી શકાશે અને અમાિી આધુવનક ટ્રાવઝિટ વર્સ્ટમને ખુાંદી શકાશે. આખા બ્રૅમ્પટન ફરિે દરેક સ્થળ એક બાંધન રમહિ,
અજોડ અને પડદા પાછળનુાં દ્રશ્ય લઈને બેઠુાં છે .
ભાગ લેનાિ સ્થળોની ર્ૂવચ અને વધુ વવગતો માટે અહીં મુલાકાત લો brampton.ca/doorsopen.
ડોર્સ ઓપન (Doors Open) થકી મનવાસીઓને િાજે િરિાાં જ પુનરુત્થાન થયેલ લેસ્ટર બી. મપઅરસન (LBP) થીએટરની િુલાકાિ
લેવાની પહેલવહેલી િક સાાંપડશે. આ જબરદસ્િ કલાપ્રદશસનનુાં સ્થળ વધારવાિાાં આવેલ સુગિિા અને સુરક્ષાનાાં પગલાાં, આધુમનક ફ્રન્ટઓફ-હાઉસ એરરયા અને આધુમનક તકવનકી ર્ાધનો ધિાવવાનુાં ગૌિવ લે છે .
મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) અને કાઉમન્સલરો મનવાસીઓને LBPનાાં ઉદ્ઘાટન પ્રસાંગે ડોસસ ઓપન િાટે સવારે 10
વાગ્યે હાજર રહેવાનુાં આિાંત્રણ પાઠવે છે . વનવાર્ીઓને આર્કસટેક્્ર્ લેબેલ અને બૂલઇ
ે ન (Lebel & Bouliane)ને િળવાની િક
િળશે, લાઇવ િનોરાંજન િાણી શકશે, અને અપગ્રેડ કરેલ સવલિને જાણી લેવાની સહેલિાાં જોડાઇ શકશે.
LBPનાાં નવપરરવિસન અાંગે વધુ જાણકારી િેળવવા િાટે brampton.ca/lbp.

ઓઝટારિયો હેરિટેજ ટ્રસ્ટ (Ontario Heritage Trust) ઓન્ટારરયોિાાં મવમવધ સિાજો સાથે કાયસ કરે છે કે િેઓ પોિાની અજોડ
સાાંસ્કૃમિક સાઇટ્સનાાં દરવાજા, દ્વારો અને આાંગણા દર વર્ષે ડોસસ ઓપન િાટે ખુલ્લા િુકે.
વધુ માવહતી માટે, doorsopenontario.on.caની મુલાકાત લો.
બ્રૅમ્પટનનુાં ડોર્સ ઓપન ર્પ્ટેમ્બિ 27િીથી 29િી સુધી કલ્ચર ડેઝ વાળા સપ્િાહનાાં અાંમિિ રદવસોિાાં હાથ ધરવાિાાં આવે છે જે શહેરનાાં
રોિાાંચક સાાંસ્કૃમિક અનુભવોિાાં વધારો કરે છે . કલ્ચર ડેઝ કલા અને સાંસ્કૃમિની રાષ્ટ્રીય ઉજવણી છે જ્યાિે વનવાર્ીઓ અને મુલાકાતીઓ
આખા બ્રૅમ્પટનમાાં વનિઃશુલ્ક, પારરવારરક પ્રવૃમિઓને િાણી શકે છે . આ વર્ષે ભાગ લેનાર સાંગઠનોિાાં પીલ આટસ ગૅલરી મ્યુમઝયિ એન્ડ
આકાસઇવ્સ (PAMA), દ ફેમસ્ટવલ ઓફ મલટરરી ડાઇવર્ઝસટી (FOLD) અને બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરી સાિેલ છે .
કલ્ચિ ડેિ પ્રવૃવત્તઓની આખી ર્ૂવચ માટે અહીં મુલાકાત લો culturedays.ca.
અવતિણો
"બ્રૅમ્પટન િાંગોથી ભિેલ ર્ાવથયો છે અને આપણી ર્ૌથી મોટી શવક્ત છે આપણી ર્ાંસ્કૃવત. આપણો ર્માજ અમાપ વૈવવધ્ય ધિાવે છે અને
દિેક દ્વાિ પડખે કોઇનેકોઇ કથા આકાિ લઈ ચુકી છે . હુ ાં બધાાંને બ્રૅમ્પટનની ર્ાંસ્કૃવત અને વૈવવધ્યના દશસન ડોર્સ ઓપન 2019માાં કિવા
આહ્વાન કરાં છુ ાં "
-

મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown(

"ડોર્સ ઓપન ઇવતહાર્, વાિર્ો તેમજ અજોડ ર્ાાંસ્કૃવતક પિાંપિાઓ માિફત બ્રૅમ્પટનને જાણવાની વનવાર્ીઓ તેમજ મુલાકાતીઓ માટે
એક જોિદાિ તક છે . અમને આ અજોડ પ્રર્ાંગનો ભાગ હોવાનો ગૌિવ છે અને બ્રૅમ્પટનનાાં કેટલાક અત્યાંત િર્પ્રદ સ્થળો ખુાંદવા જનતાનુાં
સ્વાગત કિીએ છીએ.
-

પ્રાદેવશક પરિષદ ર્ભ્ય (િીજનલ કાઉવઝર્લિ( ગુિપ્રીત વધલ્લોન, પ્રમુખ, ઇકોનોવમક ડેવલ
ે પમેઝટ એઝડ કલ્ચિ
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કરિા શહેરો પૈકી એક િરીકે બ્રૅમ્પટનિાાં 650,000 લોકો વસે છે અને િિાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અિે જે કઈ કરીએ છીએ િેનો હાદસ
છે લોકો. અિને ઊજાસ િળે છે અિારા મવમવધ સિાજોિાાંથી, અિે રોકાણ િાટે આકર્ષણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અિે િકમનકી અને પયાસવરણીય નમવનિા િરફ દોરી જિા
પ્રવાસનુાં નેિૃત્વ કરીએ છીએ. અિારી ભાગીદારી એવા મનરોગી શહેરના મવકાસ િાટે છે જે સુરમક્ષિ, ટકાઉ અને સફળ હોય. અિારી સાથે Twitter, Facebook,
અને Instagram પર જોડાવ. અહીં વધુ જાણકારી િેળવો www.brampton.ca.
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