
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બિગ બ્રમે્પટન આર્ટિસ્ટ સ્પસે સર્વ ે(કલાકારો માટનેી જગ્યા સિંબંિત મોટી મોજણી)  

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 23, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની આર્ટસિ, કલ્ચર એન્ડ રિએરટર્વ ઇન્ડસ્રી ડેર્વલપમને્ટ 

એજન્સી (ACCIDA) સ્થાબનક કલાકારો અને કળા સંસ્થાઓન ેબિગ બ્રમે્પટન આર્ટિસ્ટ સ્પેસ સર્વે ભરર્વા કહી રહી છે જે શહેરભરમાં પરર્વડી 

શકતી જગ્યાની પહોંચ િરાર્વર્વા પર પ્રબતભાર્વ પૂરો પાડશે. ર્વકિશોપ્સ િનાર્વર્વા, રજૂ કરર્વા, સગર્વડમય િનાર્વર્વા, ઓરફસો સ્થાપર્વા, કામગીરીન  ં

પ્રદશિન અને ર્વેચાણ કરર્વા જગ્યાની પહોંચ િરાર્વર્વી એ બ્રમે્પટનના કળા સમ દાયની રચનાત્મકતા અન ેસફળતા માટે બનણાિયક િની રહ ેછે, 

ખાસ કરીને આ ક્ષતે્ર COVID-19 ની અસરોમાંથી રરકર્વર થત  ંહોર્વાન ં જણાય છે ત્યાર.ે 

બિગ બ્રમે્પટન આર્ટિસ્ટ સ્પસે સર્વ ેશ િર્વાર, સપ્ટેમ્િર 24 સ િી ઉપલબ્િ રહેશે. સહભાગી થતી દરેક વ્યબતત Curry’s Art Supplies (કરીસ 

આટિ સપ્લાય્સ)ન ં $100 ન  ંગીફ્ટ સર્ટિરફકટે જીતર્વામા ંપ્રર્વેશ મેળર્વશ,ે અન ેિિા ંકલાકારો અન ેકળા સંસ્થાઓન ેસર્વેમા ંસહભાગી થર્વા 

પ્રોત્સાબહત કરર્વામા ંઆર્વ ેછે.  

ACCIDA એક અજોડ સંસ્થા છે જેન ં સેર્વન ર્વૈબર્વધ્યસભર કાયિિમો, સેર્વાઓ અન ેસંસાિનો મારફત ેકળા ક્ષેત્ર બર્વકસાર્વર્વા, ઉજર્વર્વા, બહમાયત 

કરર્વા અન ેજોડાણ કરર્વા પર ધ્યાન કેબન્િત કરનાર સીટી ઓફ બ્રમે્પટન હેઠળ થઇ રહ્ ં છે. કળા સમ દાયનો પ્રબતભાર્વ રચનાત્મક જગ્યા માટેની 

જરૂરરયાત સબહત, કાયિિમો અન ેસહાયતા માટે માગિદશિન મેળર્વર્વામા ંમદદરૂપ થશ.ે 

ACCIDA કલાકારો માટે જગ્યાની ચચાિ કરર્વા ગ રુર્વાર, ઓગસ્ટ 26 ના ંરોજ સાજેં 6:30 થી 8 ર્વાગ્યા સ િી ઓનલાઇન આર્ટિસ્ટ કમ્ય બનટી 

રાઉન્ડટેિલન  ંઆયોજન કરી રહ્  ંછે. આ મફત પ્રસગં કલાકાર સમ દાયો અન ેજગ્યાન ેસહાયરૂપ થર્વાની રીત પર ચચાિ કરર્વા સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટનની આયોજન અન ેશહેરી રડઝાઇનની ટીમો, સંશોિકો અને બથયેટર બનમાિતાઓના પ્રબતબનબિઓ સબહત બનષ્ણાતોની પેનલને સાથે 

લાર્વશે. બર્વગતો મેળર્વર્વા અને નોંિણી કરાર્વર્વા ર્વેિસાઇટ જ ઓ, accida.ca 

અર્વતરણો (તર્વૉર્ટસ): 

“ACCIDA બ્રેમ્પટનના કળા અને સંસ્કૃબતના નતશાનો આકાર ઘડર્વામા ંઅને સહાયરૂપ થર્વામા ંબર્વશાળ ભૂબમકા ભજર્વશ.ે આ પ્રબતભાર્વ એકઠો 

કરર્વો એ આપણા ંકલાકારો અને કળા સંસ્થાઓને આગળ ર્વિર્વામાં સહાયરૂપ થર્વા બનણાિયક િની રહે છે જેથી આપણ ેઆપણાં રચનાત્મક 

સમ દાયન ેર્વિાર ેસારી રીતે સશતત િનાર્વી શકીએ છીએ. હ  ંદરેક વ્યબતતને ભાગ લેર્વા અન ેતેઓન ં મંતવ્ય જણાર્વર્વા પ્રોત્સાબહત કરુ ંછ ં!” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“ACCIDA કળા સમ દાયમા ંપોતાન ં કામ શરૂ કર ેત ેજોર્વા હ  ંરોમાંબચત છ ં. તઓેન  ંઆિાદ, બર્વશ્ર્વાસ  અન ેમલૂ્યર્વાન રચનાત્મક દૃશ્ય 

રચર્વાન  ંદૂરંદેશીપણં મહત્ર્વાકાકં્ષી છે અન ેતે આ શહેર અન ેરહરે્વાસીઓના રોજજંદા જીર્વન અને િંિાઓ માટે અત્યંત મૂલ્યર્વાન િની રહેશે.” 

 

- રૉબર્વના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેબશક કાઉબન્સલર ર્વૉર્ડસિ 1 અન ે5; ઉપપ્રમ ખ, કોપોરટે સર્ર્વિસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

  

“બ્રેમ્પટનનો કળા, સંસ્કૃબત અને રચનાત્મક ઉદ્યોગ આપણા ંશહેરની ગબતશીલ રચના (ર્વાઇબ્રન્ટ મોઝેઇક)નો અબભન્ન ભાગ છે. તેઓના કાયિથી 

આપણા ંસ્થાબનક કલાકારો અન ેકળા સંસ્થાઓને સહાય કરર્વામાં મદદ મળશે જેથી કરીન ેતેઓ બ્રેમ્પટનન ેઘર તરીક ેઓળખર્વામાં ગૌરર્વ 

અન ભર્વ.ે” 

-  ડેબર્વડ િારરક (David Barrick), ચીફ એડબમબનસ્રેરટર્વ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ :  

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડિનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્ય બનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્રેટેજીક કમ્ય બનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
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