
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

લમુમનાટો (Luminato) હવ ેઆવી િહ્યા છે બ્રમૅ્પટનમાાં! 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (21 એમિલ 2022) – મિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને જાહેિ કિતા આનાંદ થાય છે કે જુન 10 અને 11ના િોજ બ્રૅમ્પટનમાાં 

લુમમનાટો ફમેટટવલ ટોિોન્ટોનુાં આયોજન થઈ િહુ્યાં છે. િહુ િથમ વખત જ લુમમનાટો ટોિોન્ટોની બહાિ પગલા માાંડશ ેજે કલા અને 

પરિકલ્પનાઓનો આાંતિિાષ્ટ્રીય ફેમટટવલ છે અને જેનુાં આયોજન બ્રૅમ્પટન ખાત ેબ ેમવમશષ્ટ ટથળો પિ થવા જઈ િહુ્યાં છે. 

 

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની આટટિ, કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડટરી ડેવલપમેન્ટ એજન્િી (ACCIDA) અને ટ્યરૂિઝમ બ્રૅમ્પટનને શહેિમાાં 

લુમમનાટો ફમેટટવલને લાવવાનુાં ગૌિવ છે, જેથી િહેવાિીઓને અને મુલાકાતીઓને આ િીમમયિ કલા ઇવેન્ટનો અનુભવ લેવાની તક 

તો મળશે જ પિાંતુ બ્રૅમ્પટનની કલા અને િાાંટકૃમતક િવૃમિઓ, મવમશષ્ટ ઇવેન્ટ્િની શે્રણી અને બીજી ઘણી બધી બાબતોનો લહાવો 

મળી શકશે. 

 

આટટ ઇન રામન્ઝટ 

શુિવાિ, જુન 10 

• માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ GO ટટેશન 

• બ્રૅમ્પટન GO ટટેશન 

• બ્રૅમલી GO ટટેશન 

આટટ ઇન રામન્ઝટ ટરીટ મથયેટિનો આનાંદ અન ેલહેિ લાવશ ેઅન ેતમાિા િોજજાંદા િફિમાાં એક કલાત્મક ઘટનાનો ચમકાિો અને અચિજનુાં તત્ત્વ 

લાવશ.ે આખા બ્રૅમ્પટનમાાં મવશેષ ટટેશનો પિ અચાનક દખેાશ ેત્યાિે ત ેએક િવાિના િફિમાાં અનોખો અનુભવ બની િહેશે. 

ઑલ ઇન ગડૂ ટાઇમ 

શમનવાિ, જુન 11 

લોફિટ લેક રિરિએશન િેંટિ 

 

બે વષટ કિતા વધ ુિમયથી COVID-19ની મહામાિીને કાિણે જીવનમાાં િહેલો િોમાાંચ જાણે અલોપ થઈ ગયો છે કાિણકે તેનાથી 

આપણી ભેગા મળીને કાંઇક કિી શકવાની ક્ષમતા ખોઇ બેઠા છીએ જેન ેકાિણે િમય મવતે છે પણ જાણે કાંટાળાનો આલમ થઈ ગયો છે. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 

ઑલ ઇન ગડૂ ટાઇમ તમન ેિેમ, કૃતજ્ઞતા અને મુમતતના માગટદશટક િમાિોહમાાં ભાગ લેવાનુાં આમાંત્રણ છે. ત ેએવા વ્યમતતઓ અન ેતમામ 

ક્ષમતાઓ ધિાવતા જૂથો માટે િચાયેલ છે. આ ચેતનાથી આપણને િહુને શ્રાવ્ય અને દ્રશ્યમાન બાબતોથી ફિી જોડવાનો આ િયાિ છે, જેથી 

આપણા િહુના ધબકાિ એકરૂપ થાય અને પાંચતત્ત્વ િાથે ફિીથી ઐતય િાધીન ેઆત્મીય અને ભૌમતક િાંબાંધોને નવપલ્લમવત કિી શકાય. 

  

લમુમનાટો ફમેટટવલ ટોિોન્ટો મવષયક 

લુમમનાટો ફમેટટવલ ટોિોન્ટો મહાન અને મનભીક કલાના િમકાલીન નમૂનાઓ માટે િાંયોજક અને ઉત્િેિકની ભૂમમકા ભજવે છે. દિ જુન 

માિમાાં લુમમનાટો ઉનાળાની શરૂઆત આ ઉત્િવ િાથે કિ ેછે જેમાાં મવશ્વને ટોિોન્ટોમાાં આવકાિવામાાં આવે છે જયાાં બેનમૂન કૅનરેડયન અને 

આાંતિિાષ્ટ્રીય કલાકાિોને તેમની િજૂઆતો અને મનર્મટતીઓ માટે િોકવામાાં આવે છે. 

 

આખા વષટ દિમમયાન લુમમનાટો શહેિ અન ેિાાંતના મવમવધ િમુદાયો અને િાંટકૃમતઓ ધિાવતા કલાકાિો િાથે કાયટ કિીને િજટનાત્મક મવકાિનુાં 

િમથટન કિ ેછે અને કલાન ેવૈમશ્વક માંચ પિ લાવે છે. તેઓ ટથામનક અવાજોને વમૈશ્વક વાતાટલાપ િાથે િાાંકળી લે છે અને તેમના કાયટને િમાનતા, 

િમાવમેશતા, િુલભતા અને ટકાઉપણાની દોિીથી બાાંધ ેછે. િૌથી અગત્યની વાત એ છે કે લુમમનાટોનુાં માનવુાં છે કે કલાની શમતતથી િાંભાષણ 

ઉદ્ભવશે અન ેિેક્ષકગણને િેિણા િાપ્ત થશ.ે  

આ વષટના ઉત્િવ અાંગે વધુ મામહતી માટે અહીં મુલાકાત લો luminatofestival.com 

િવુાતયો 

"િથમ વખત લુમમનાટોનુાં ટવાગત બ્રૅમ્પટનમાાં કિતા અમે િોમાાંમચત છીએ! આ બે ખાિ િિાંગોનો જાદુ અને ચમકાિો માણવા માટે તમાિા 

કેલેન્ડિોમાાં જુન 10 અને 11 ને જરૂિથી અાંરકત કિી િાખશો. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન માટે આ કેટલો જબિદટત અવિિ છે! આપણા શહેિમાાં લુમમનાટોને આવકાિીને મનવાિીઓન ેઅને મુલાકાતીઓને આવા આાંતિિાષ્ટ્રીય 

ટતિે ગાજેલા ઇવેન્ટને માણવાનો અવિિ અમે તયાિ ેઆપી શકીશુાં ત ેમાટે અમે આતુર છીએ." 

- હિરકિત જિાંઘ મિટી કાઉમન્િલિ, વૉડટ 9અને 10, િમુખ, કોપોિેટ િર્વટમિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અહીં બ્રૅમ્પટનમાાં લુમમનાટો આવવાથી આપણા િમુદાયને ઘિ આાંગણે આ મવશ્વ ટતિના ઇવેન્ટને માણવાનો અવિિ િાાંપડશ.ે ત્યાાં હાજિ 

િહેવા માિી ધીિજ ખુટે છે!" 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://luminatofestival.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|3bc7d261b877493e490508da23a7efde|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637861501437403339|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=hQr+4itN6BD8PRiEi1U/0QmT3x/svQX5CtvhfGNv+Xs=&reserved=0


 

 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉમન્િલિ, વૉડટ 1અને 5; ઉપિમુખ, કોપોિેટ િર્વટમિિ, મિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; કાઉમન્િલ િલાહકાિ 

પેનલ િભ્ય, આટ્િટ કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ડેવેલપમેન્ટ એજન્િી 

"લુમમનાટોનો આભાિ કે તેમણે આ વષટના ઇવેન્ટમાાં બ્રૅમ્પટનને િમાવ્યુાં આપણા િમુદાયને આ અનુભવ િાપ્ત થાય તે માટે અમાિી ટીમ િાથે 

કાયટ કયુું." 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડમમમનટરેરટવ ઓરફિિ , મિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

છેલ્લા કટેલાક વષોમાાં આપણે બધા ચૂકી ગયેલા તેવા અમત-જરૂિી આનાંદ અને િેિણાને ફિીથી િજવમલત કિવા માટ ેલુમમનાટો હાજિ થવાના છે. 

અમને આનાંદ છે કે આ વષે લુમમનાટોનો એક ભાગ અમે બ્રૅમ્પટનમાાં લાવવા માટ ેમિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િાથે િહયોગ કિી શતયા. આખા િદેશમાાં 

લુમમનાટો 2022 િેક્ષકગણને ઉત્િાહિભિ ટમૃમત કિાવશ ેકે કવેી િીત ેકલાની શમતત એકમેકની વાતો અન ેઅનુભવોની આપલેથી આપણને 

િાાંકળી શક ેછે. 

- મિમલયા મટમથ, CEO, લુમમનાટો ફેમટટવલ ટોિોન્ટો 

-30- 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી મવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદટ 

છે લોકો. અમને ઊજાટ મળ ેછે અમાિા મવમવધ િમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષટણનુાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકમનકી અને પયાટવિણીય નમવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાિ માટે છે જે િુિમક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

લુમમનાટો ફેમટટવલ ટોિોન્ટો 2022 િહયોગીઓ 

ટથાપક િિકાિી ભાગીદાિ િોમવન્િ ઓફ ઓન્ટારિયો 

મખુ્ય ભાગીદાિો કૅનેડા િિકાિ, મિટી ઓફ ટોિોન્ટો 

કોપોિટે પાટટનિટ કૅરડલેક ફેિવ્ય ૂ(Cadillac Fairview), મેટા (Meta), BMO, ટી ડી બેંક ગૂ્રપ (TD Bank Group), લોબ્લૉ કાંપનીઝ મલમમટેડ (Loblaw Companies 

Limited), OLG, હૅચ (Hatch), બ્લૂમબગટ (Bloomberg), પાવિ કોપોિેશન ઓફ કૅનેડા (Power Corporation of Canada), કકાંગિેટ કૅમપટલ (Kingsett 

Capital), ઑતિફડટ િોપટીઝ (Oxford Properties), અને બીજા અનેક. 

વ્યમતતગત દાતાઓ અન ેફાઉન્ડશેનો અનોમનમિ, આયન એન્ડ રકરક ડેલામન િી એમ (Ian and Kiki Delaney, C.M.), દ ડાયેન એન્ડ ઇર્વુંગ રકપનેિ ફાઉન્ડેશન (The 

Dianne and Irving Kipnes Foundation), જોન અને જેિી લોમઝન્ટકી (Joan and Jerry Lozinski), િેન્રા અને જીમ મપટબ્લાડો િીએમ (Sandra and 

Jim Pitblado, C.M.), ગ્રેચેન અને ડોનાલ્ડ િોિ (Gretchen and Donald Ross), O.C., દ લૅિી એન્ડ જૂડી ટાનેનબૉમ ફેમમલી ફાઉન્ડેશન (The Larry & Judy 

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


 

 

Tanenbaum Family Foundation), દ માઇકલ યાંગ ફેમમલી ફાઉન્ડેશન (The Michael Young Family Foundation), ANDPVA, દ અઝિેલી ફાઉન્ડેશન 

(The Azrieli Foundation), એમલનોિ ગીલ િૅટમતલફ િીએમ (Elinor Gill Ratcliffe, C.M.), O.N.L., LLD, અને બીજા અનેક. 

િિકાિી ભાગીદાિો કૅનેડા ફોિ આટ્િટ કાઉમન્િલ 

મમરડયા ભાગીદાિો િેંટ જોિેફ કમ્યુમનકેશન્િ (St. Joseph Communications), બ્રાન્ડેડ મિટીઝ  (Branded Cities), ઍટરલ (Astral), આઉટફ્રન્ટ કૅનેડા 

(OUTFRONT Canada), પૅરટિન (Pattison), દ ગ્લોબ એન્ડ મેઇલ (The Globe and Mail), ટોિોન્ટો ટટાિ (Toronto Star) 

 

 

મમરડયા િાંપકટ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મમલ્ટકલ્ચિલ મમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

લુમમનાટો ફેમટટવલ ટોિોન્ટો 

media@luminato.com 
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