
 

 

 
                                                                                                                              

19 ਸਤੰਬਰ, 2018  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ (Culture Days) ਦ ੇਮੌਕ ੇ‘ਤ,ੇ 28-30 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਦਖਾਓ, ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਮਲੋ, ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton), ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library), 

ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਏ. (PAMA), ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਾਈਚਾਰਾ ਵਸਟੀ ਦ ੇਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਪ ਰੇ ਸ਼ਵਿਰ ਦ ੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵ ਖੇ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, ਕਵ ਤਾ, ਵ ਜੁਅਲ ਆਰਟ, ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿ  ਲ ੋ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਪਵਰ ਾਰ ਲਈ ਵ  ਿਾਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ ਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ ਚੀ 
ਲਈ brampton.ca/culturedays ‘ਤ ੇਜਾਓ।  
  

ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦ ੇਵਿਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਲਡਰਲੀ (Alderlea) ਦੀ 150 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਨਯੁਕਤ, ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ 
ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਵਟਮ ਡੇਸਕਲਾਉਡਸ (Tim desClouds) ਨੇ ਧਾਤ  ਦ ੇਬੈਂਚ ਦੇ ਰ ਪ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮ ਰਤੀ 
ਬਣਾਈ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰ ਦ ਲ  ਆਫ ਅ ਿਾਉਸ (For the Love of a House) ਿੈ, ਜੋ ਇਵਤਿਾਵਸਕ ਿ ੇਲੀ ਦ ੇਤਲ ‘ਤ ੇਸਵਥਤ ਿੋ ੇਗੀ। 
ਕਲਾਕਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਿੋ ੇਗਾ। 
  

ਿ ਾਲਾ 
“ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਪਰਵਤਿਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ  ਧੀਆ ਮੌਕਾ ਿੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ 
ਿਰੇਕ ਨ ੰ  ਇਿਨਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ, ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨ ੰ  ਖੋਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ।” 

-        ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ ਬਾਰ ੇ
ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੀ 8 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਤਟ, ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤਟ 
ਤਿੱ ਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਉਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਵ ਜੁਅਲ ਆਰਟਸ, ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, 
ਵਥਏਟਰ, ਿ ਨ-ਵਨਰਮਾਣ ਕਲਾ, ਵ ਰਸਾ, ਵਫਲਮ ਅਤੇ  ੀਡੀਓ, ਸਾਵਿਤ, ਿੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਨ ਾਂ ਮੀਡੀਆ।  

ਲਿੱ ਖਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਾਸੀ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ  ਿੱਲੋਂ ਆਯੋਵਜਤ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਨੁਨਾ ੁਟ (Nunavut) ਤੋਂ ਵਨਊ ਬਰਨਸਵ ਕ (New Brunswick) ਤਿੱ ਕ, ਅਤੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (British 

Columbia) ਤੋਂ ਬੈਵਫਨ ਆਈਲੈਂਡ (Baffin Island) ਤਿੱ ਕ – ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ – ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਪਰੇਰਨਾ, ਕਲਾਕਾਰੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ 
ਅਵਿਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਚਿੱ ਤਰ (ਮੋਜ਼ੇਕ) ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਵਿੰਮ ਵਸਖਰ ‘ਤ ੇਿੋ ੇਗੀ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤ ੇਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਵਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਵਿਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 

 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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