
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

ઑગસ્ટ 21 થી 23 સધુી કલ્ચિ કૉલ્સ વવકને્ડિ (Culture Calls Weekender)માાં બ્રમૅ્પટનની સર્જનાત્મક 

પ્રવતભાની શોધ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 ઑગસ્ટ 2020) – વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િરૂ્ કિ ેછે કલ્ચિ કૉલ્સ વવકને્ડિ (Culture Calls Weekender), રે્ 

ઑગસ્ટ 21 થી 23 સુધી થનાિ ઓનલાઇન ઇવેન્ટ છે રે્માાં બ્રમૅ્પટનની ઉભિતી સર્જનાત્મક પ્રવતભાઓ દ્વાિા અવભનય, પનૅલ વાતાજલાપો 

અન ેકાયજશાળાઓ િરૂ્ થશ.ે  

 

કલ્ચિ કૉલ્સ વવકને્ડિ (Culture Calls Weekender) સર્જનાત્મક અવભવ્યવતત, સહયોગ અન ેસમાર્ માટે એક રડવર્ટલ અનભુવ બની 

િહેશે. હાસ્ય કલાકાિો, સાંગીતકાિો અન ેવતતાઓ સવહત 15 કલાકાિો Instagram Live @TheRoseBrampton, અને Zoom પિ દ 

િોઝ વચુજઅલ સ્ટરે્ પિ થનાિ ત્રણ રદવસીય ઉત્સવમાાં સહભાગી થશ.ે 

 

ઉત્સવમાાં ભાગ લેનાિ કલાકાિોમાાં સમાવેશ થશે બ્રૅન્ડન ઍશ-મોહમ્મદ (Brandon Ash-Mohammed), માર્ટજન અનોન (Martín 

Añón), માયા રકલટ્રોન (Maya Killtron), TRP.P, વનકોલ ચમે્બસજ (Nicole Chambers), િીકો િીફ (Reeko Rieffe), િેચલ 

બ્રાઉન (Rachelle Brown), આિ. ફ્લેતસ (R. Flex) અન ેિોશની (Roshanie), ર્ોએલ વ્હાઇટ (Joelle White), ર્ોઝરફન ક્રઝુ 

(Josephine Cruz), કેઓશા લવ (Keosha Love), વલટની વસ્પઅઝજ (Litney Spearz), ર્ોવયઆ (Joyia), દેવસિી મકેન્ઝી 

(Desiree Mckenzie), અને વસદ્ધાથજ (Siddartha)  

 

કલ્ચિ કૉલ્સ વવકને્ડિ (Culture Calls Weekender) કલ્ચિ કૉલ્સ (Culture Calls)નુાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન દ્વાિા થયેલ વવસ્તિણ છે 

રે્ સ્થાવનક DJ અન ેિેરડયો હોસ્ટ િોશની દ્વાિા હોસ્ટ થશ ેરે્થી COVID-19 દિવમયાન આપણા સમાર્ના કલાકાિોન ેમદદરૂપ થઈ શકાય. 

આ ઉત્સવ માટેનુાં નેપથ્ય બ્રૅમ્પટનની ર્ કલાકાિ જાવસ્મન પન્ન ુદ્વાિા કિવામાાં આવ્યુાં છે રે્માાં દેખાશે બ્રૅમ્પટનનાાં અસલ સીમાવચહ્નો અન ે

દ્રશ્યો રે્મકે ગાડજન સ્તવેિ, 410 વચહ્ન અન ેસોવનઝ (Sonny’s). 

ઇવેન્્સના સાંપૂણજ સમયપત્રક માટ ેઅહીં વતલક કિો. 

 

અવતિણો 

“કલ્ચિ કૉલ્સ (Culture Calls) બ્રૅમ્પટનના સર્જનાત્મક સમુદાયમાાં COVID-19 િોચાળા દિવમયાન અત્યાંત સફળ િહ્ુાં છે અન ેજ્યાિે વધ ુ

સ્થાવનક કલાકાિો સાથે મળીન ેકલ્ચિ કૉલ્સ વવકેન્ડિ (Culture Calls Weekender) માાં બ્રમૅ્પટનને પ્રેરિત કિશ ેતે માટે મને િોમાાંચની 

લાગણી થાય છે. "તમાિ ેસુાંદિ સાંગીત સાાંભળવુાં હોય ક ેહાસ્ય મનોિાંર્ન મેળવવુાં હોય, હુાં બધાાંન ેઆ સ્તાહના અાંત ેInstagram Live અને 

Zoom માિફત આ ઓનલાઇન ઇવેન્ટમાાં હાર્િ િહવેા પ્રોત્સાવહત કરાં છુાં." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/mayakilltron/?hl=en&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp/FWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/wearetrpp/?hl=en&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj/0D/ZWD0jQXWONuq6QCRrk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/nicole.chambers/?hl=en&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/reekorieffe/?hl=en&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/siddarthamusic/?hl=en&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx


 

 

"બ્રૅમ્પટનના સર્જનાત્મક સમુદાય માટ ેકલ્ચિ કૉલ્સ વવકેન્ડિ (Culture Calls Weekender) એક િોમાાંચક અન ેમહત્ત્વનો ઇવને્ટ છે ખાસ 

કિીને આવા મશુ્કેલીભયાજ સમયમાાં. બ્રૅમ્પટનમાાંની કલા અન ેસાંસ્કૃવતનુાં દ્રશ્ય વવકવસત થઈ િહ્ુાં છે, અને એક બીજાને ટેકો આપવા અન ે

સશવતતકિણ કિવા માટ ેઆપણા સમુદાયન ેસાથ ેલાવવાની આ એક શે્રષ્ઠ તક છે. તમાિા કૅલેન્ડિમાાં ચોતકસપણે તાિીખો અન ેઇવને્્સન ેલખી 

િાખર્ો." 

- પૉલ વવસેન્ટ, પ્રાદેવશક પરિષદ સભ્ય (િીર્નલ કાઉવન્સલિ), વૉડજ 1અન ે5; ઇકોનોવમક ડેવેલપમને્ટ એન્ડ કલ્ચિનાાં ઉપ પ્રમુખ 

"દ િોઝ વચુજઅલ સ્ટરે્ પિ કલ્ચિ કૉલ્સ વવકને્ડિ (Culture Calls Weekender) હાથ ધિવા માટે અમ ેઉત્સુક છીએ. પફોર્મિંગ આ્સજ 

(Performing Arts) ખાતે અમને કલ્ચિમાાં આપણા વસટીના ટીમમે્સ અને સ્થાવનક તયુિટેિો સાથે કાયજ કિવામાાં હાંમેશા સન્માન અન ે

આનાંદની લાગણી થાય છે અન ેએક અગત્યનો પ્રસાંગ બનાવવા માટે આ એક સચોટ િીત છે રે્થી તેના તમામ નાગરિકો માટે બ્રમૅ્પટનને પ્રવૃત્ત 

કિી શકાય." 

- વસ્ટવન વસ્કપિ (Steven Schipper), એવઝઝતયુરટવ આર્ટજવસ્ટક ડાયિેતટિ, પફોર્મિંગ આ્સજ, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પ્રવતભાથી છલકાય છે અન ેતે પ્રવતભાન ેભેગી થઈ શકી તે અમાિા કલ્ચિ સર્વજવસસના કમજચાિીઓના ખાંતપૂવજક કાયજ 

કિવાનુાં પરિણામ છે. આવા મુશ્કેલીભયાજ સમયમાાં કલ્ચિ કૉલ્સ વવકેન્ડિ (Culture Calls Weekender) આપણી કલા અને સાંસ્કૃવતના 

સમુદાય માટ ેરદવાદાાંડી બની િહેશે." 

- ડેવવડ બારિક, ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે રે્ કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદજ છે લોકો. 

અમને ઊજાજ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાર્ોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષજણનુાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાજવિણીય નવવનતા તિફ દોિી ર્તી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે રે્ સુિવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ ર્ોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકજ : 

મોવનકા દુઝગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડજનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેર્મેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

