
 

 

 
PARA SA AGARANG PAGLABAS    
      

 

Mamili sa lokal at suportahan ang komunidad ng sining ng Brampton sa  

Brampton Summer Artist Market 

  

BRAMPTON, ON (Hulyo 12, 2022) –  Iniimbitahan ng Arts, Culture and Creative Industry Development 
Agency (ACCIDA) ng Lungsod ng Brampton ang mga residente para suportahan ang mga lokal na 
artist at kumonekta sa komunidad ng sining ng Brampton sa kanilang inaugural Summer Artist Market. 
Sa Sabado, Hulyo 16 mula 11 am hanggang 5 pm, ang Summer Artist Market ay magtatampok ng 25 
Brampton artist vendors at mga organisasyon ng lokal na artist sa loob ng The Rose Brampton, 
including: 

• 905ink 
• Abiola Idowu 
• Aditi Ganeev Sangwan 
• Annemarie Claudette Art 
• Art By Anita Pietras 
• Art on Mill Street 
• ArtisanWorks 
• Brampton Quilters Guild 
• Broadening Horizons 
• Carlena Jean 
• Emmmbellished 
• Gallery 22 Collective 
• Haneen Arshad 

• HJEM Co 
• Julia Louise Pereira 
• Le Sarge Creations 
• Luxe by Nonie 
• Meegan Lim 
• melissas.handmades 
• Ricky Lima 
• sagwa 
• The inPrint Collective 
• The Paper Narwhal 
• Vicki Ruple Lepe 
• Visual Arts Brampton 

  

Mamili sa malawak na hanay ng mga lokal na artwork kabilang ang paintings, prints, ceramics, jewelry 
at marami pa habang nakikihalubilo at nag-enjoy sa live music ni DJ ROSHANIE. Habang nasa 
Summer Artist Market, sumaglit sa Brampton Farmers’ Market, na ipinipresenta ng Meridian Credit 
Union, mula 8 am hanggang 1 pm, na matatagpuan sa Wellington Street sa pagitan ng George Street 
at Main Street South at sa Gage Park. 

Alamin ang tungkol sa ACCIDA rito, at kunin ang kumpletong mga detalye ng event dito. 

Nagpapatuloy ang transpormasyon sa Downtown Brampton 

Sumasailalim ang Downtown Brampton sa transpormasyon. Pinamumunuan ng Rehiyon ng Peel ang 
isang proyekto para palitan ang watermain at mga sanitary sewer sa lugar. Bilang bunga, ipinapatupad 
ang ilang pagsasara ng mga daan. Mangyaring magplano nang maaga kapag pupunta sa Summer 
Artist Market. 
 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx


 

 

Ang mga update sa pagparada ng munisipyo ay matatagpuan sa brampton.ca o hayaan ang Brampton 
Transit na dalhin kayo doon. Planuhin ang inyong biyahe nang maaga sa Triplinx. 

Market Square Parking Garage 
Kukumpletuhin ng Lungsod ng Brampton ang pagmimintang pagkumpuni sa Market Square Parking 
Garage at, bilang bunga, pansamantala itong magsasara mula Hunyo 27 hanggang Hulyo 22, 2022. 
 
Patuloy na magiging available ang pagparada sa Downtown Brampton para sa mga bisita at mga 
negosyo sa susunod na mga parking lot at garahe ng munisipyo: 
 
• John Street Parking Garage, 16 John Street 
• City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West 
• West Tower Parking Garage, 41 George Street 
• Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane 
• George Street North Surface Parking Lot, 20 George Street North 

Tungkol sa ACCIDA 

Ang Arts, Culture and Creative Industry Development Agency ay isang natatanging organisasyon na 
nabuo sa ilalim ng pagpokus ng Lungsod ng Brampton sa pagpapalago, paghanga, pagtataguyod para 
sa at pagkonekta sa sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanay ng mga programa, serbisyo at 
resource. Ang ACCIDA ay isang susing partner sa paghahatid ng ambisyosong bisyon para sa sining, 
kultura at  creative industries ng Lungsod na binanggit sa strategic na bisyon at Culture Master Plan ng 
Lungsod. 

Mga Quote 

“Ang Arts, Culture and Creative Industry Development Agency ay nagpapatuloy sa malaking trabaho 
nito na kumonekta sa komunidad ng sining ng Brampton. Hinihikayat ko ang lahat ng residente na 
sumali sa amin sa Summer Artist Marketplace sa Hulyo 16 para mamili at suportahan ang lokal at 
kumonekta sa mga artist at mga organisasyon ng sining ng Brampton.” 

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

“Sumali sa amin sa Hulyo 16 sa The Rose Brampton para sa Summer Artist Marketplace! May higit sa 
25 lokal na artist vendor at mga organisasyon, may isang bagay para sa lahat. Tumulong sa 
pagsuporta sa ating lokal na komunidad ng sining at mamili mula sa mga lokal na vendor. Umaasa 
kami na makita kayo doon!” 

- Rowena Santos, Rehiyonal na Konsehal, Wards 1 at 5; Chair, Community Services, Lungsod ng 
Brampton; Council Panel Member, Arts, Culture & Creative Industry Development Agency 

“Ang Lungsod ng Brampton ay committed sa pagtataguyod ng sining at kultura sa ating lungsod, 
pagsuporta sa lokal at pagbibigay ng malaking summer events para sa lahat sa ating komunidad – at 
pinagsasama ng Summer Artist Marketplace ng ACCIDA ang lahat ng tatlo! Kumonekta sa mga lokal 
na artist at mga organisasyon ng sining sa Hulyo 16.” 

- Paul Morrison, Interim Chief Administrative Officer, Lungsod ng Brampton 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
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Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 700,000 tao at 75,000 
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad, 
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at 
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na 
ligtas, sustenable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa sa 
www.brampton.ca 
 

 
 

KONTAK NG MEDIA 
Multicultural Media ng Lungsod ng Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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