
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக           

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் கலைஞர்கள் அெரெர் கலைலைக் கூற 

அலைக்கப்படுகிறார்கள்   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 4, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் புைிைாக உருொக்கப்பட்ட கலை, கைாச்சாரம் 

மற்றும் பலடப்புாீைிைான வைாைில் மமம்பாட்டு முகலமைானது (Arts, Culture and Creative Industry 

Development Agency (ACCIDA)) கலைஞர்கள் ைங்கள் கலைகலளப் பகிர்ந்துவகாள்ளவும் மற்றும் நகருக்கு 

எழுைப்பட்ட ஒரு அன்பின்மபாிைான கடிைமாகிை டிஜிட்டல் அஞ்சல் அட்லட மூைமாக ைங்கள் கலைகலள 

ெளர்த்துக்வகாள்ளவும் அலைப்பு ெிடுக்கிறது. 

அஞ்சல் அட்லட ைிட்டம் - உங்கள் கலைஞாின் கலைலைப் பகிரவும் என்னும் அலமப்பானது,  இப்மபாது 

டிஜிட்டல் அஞ்சை அட்லடைில் அெரெர் பலடப்புகலளக் காண்பிப்பைற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் கலைஞர்கள், 

பலடப்பாளிகள், இலசக்கலைஞர்கள் மற்றும் நிகழ்த்து கலைஞர்களிடமிருந்து, டிஜிட்டல், காட்சிக்கு 

லெக்கப்படும் ெலகைிைான கலைப்பலடப்புகளில் 20 பலைை அல்ைது புைிை சமர்ப்பிப்புகலள 

ஏற்றுக்வகாள்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாினால் சைனம் ஏற்படுத்ைப்பட்டு  இந்ை நகரத்துடன் ைங்களுக்கு 

ஏற்பட்ட  வைாடர்பினால் உந்ைப்பட்ட, ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வெளிமை உள்ள கலைஞர்களும் பாிசீைலனக்கு 

உட்படுத்ைப்படுொர்கள். இந்ை ொய்ப்புக்காக மைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட கலைஞர்களுக்கு ’ஒரு முலற-கலைஞர்’ 

கட்டணமாக $ 250 ெைங்கப்படும். 

’உங்கள் கலைஞர் கலை’ைாகிை அஞ்சல் அட்லட ைிட்டத்ைின் ஒரு பகுைிைாக , ACCIDA  ஆனது  உங்கள் 

பலடப்புகலள, கலைக்கு வகாடுக்கப்படும் உாிை மைிப்புடன், ACCIDA இன் சமூக ஊடக ைளங்களில், 

டிஜிட்டல் அஞ்சல் அட்லடைில் மற்றும் ெரெிருக்கும் ெிளம்பர மற்றும் சந்லைப்படுத்ைல் முைற்சிகளின் ஒரு 

பகுைிைாக பகிர்ந்து வகாள்ளும். கலைஞர்கள் பை படங்கலள சமர்ப்பிக்கைாம் மற்றும் ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட 

முலறயும் கூட மைர்ந்வைடுக்கப்படைாம், ஆனாலும்கூட, மைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட 20 பலடப்புகளுக்குள் இந்ை 

ொய்ப்லப முடிந்ைெலர பை கலைஞர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ெமை இைன் மநாக்கமாகும். 

நகரத்துடனான ைங்கள் வைாடர்பு என்னவெனத் மைடிக்கண்டறிை கலைஞர்கள் ெரமெற்கப்படுகிறார்கள், 

மற்றும், ைங்களின் கலைப்பைக்கமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் உற்சாகம் மற்றும் கலைகலள எவ்ொறு படம் 

பிடிக்கிறது என்பலைப் பிரைிபலிக்கவும் அெர்கள் ெரமெற்கப்படுகிறார்கள். கலைப்பலடப்பானது 

புைிைாகமொ அல்ைது பலைைைாகமொ இருக்கைாம், ைங்களின் அசல் பலடப்பாக இருக்கைாம் மற்றும் 

புலகப்படம் எடுத்ைல், எழுத்து  மெலை, ஒரு நிகழ்த்துகலைைின் ஆெணங்கள், டிஜிட்டல் ெடிெிைான 

படங்களின் மகார்லெ மற்றும் டிஜிட்டல் அல்ைாை பலடப்புகள், லகைால் ெலரைப்பட்ட ெிளக்கப்படங்கள் 

மற்றும் ஓெிைங்கள் உள்ளிட்டலெைாக இருக்கைாம்; இெற்லற ெிெரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப டிஜிட்டல் 

மைமாக்கைாம். வபாருள்ாீைிைல்ைாை மற்றும் பிரைிநிைித்துெமற்ற பலடப்புகளும் ெரமெற்கப்படுகின்றன, 

ஊக்குெிக்கப்படுகின்றன. 



 

  

 

சமர்ப்பிப்பைற்கான காைக்வகடுொனது ஜூன் 17, 2021 ஆகும். சமர்ப்பிப்புகள் ACCIDA  ைினால் 

மைிப்பாய்வு வசய்ைப்படும். கூடுைல் ைகெல்களுக்கு அல்ைது மகள்ெிகளுக்கு ைைவுவசய்து ைிட்ட ெிெரங்கலள 

இங்கு காணைாம்; சமர்ப்பிப்புகலள ைலைப்பில் ’உங்கள் கலைஞர் கலை’  என குறிப்பிட்டு  

accida@brampton.ca  க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பைாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

அஞ்சல் அட்லட ைிட்டம்:  ’உங்கள் கலைஞர் கலைலைப் பகிரவும்’ என்பது  2040 ஆம் ஆண்டில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைிற்கான வைாலைமநாக்குப் பார்லெலை ஆைாிக்கிறது; இது  ைற்மபாதுள்ள கைாச்சார 

சூைலை அலனத்து கலைஞர்கள், பலடப்பாளிகள், இலசக்கலைஞர்கள் மற்றும் நிகழ்த்துகலை 

கலைஞர்களுக்கான ொய்ப்புகளுடன் வசைிப்பான கலைக் காட்சிைாக மாற்றும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைில் 

உள்ள அலனத்து கலைஞர்களும் ைங்கள் கலைகலள எங்களிடம் வசால்ெலை நான் ஊக்குெிக்கிமறன். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"உள்ளூர் கலை மற்றும் கைாச்சார சமூகத்துடன் நாங்கள் உறவுகலள மமம்படுத்ைத் வைாடங்கும் இந்ை 

சமைமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைிற்கு ஒரு உற்சாகமான மநரம் ஆகும். உள்ளூர் கலைஞர்கள் ைங்கள் 

கலைகலளப் பகிர்ந்துவகாள்ெது இந்ை முக்கிைமான உறவுகலள மமம்படுத்ை இந்ை முகலமக்கு உைவும், அமை 

மநரத்ைில், ப்ராம்ப்ட்டன் கலைஞர்களின் பணிலை ஊக்குெிக்கவும் வசய்யும். ” 

- - வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்ைிை கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலணத் ைலைெர், வபருநிறுென 

மசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"கலைஞர்களுக்கு ெிடுக்கப்படும் இந்ை அலைப்பானது, புைிைாக உருொக்கப்பட்ட கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் 

பலடப்புாீைிைான லகத்வைாைில் மமம்பாட்டு முகலமலை நிறுெ உைவும், இந்ை முகலமைானது, 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு ெலுொன, ஆக்கபூர்ெமான மற்றும் வைாைில்முலனயும் சமூகத்லை ஆைாித்து, வைாற்று 

மபாிடர் காைத்ைிற்கு பிந்லைை வபாருளைாரத்லை மறுகட்டுமானம் வசய்ை உைவுகிறது. 

- மடெிட் மபர்ாிக், ைலைலம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்ைிலும் வபாதுமக்கலள மனத்ைில் லெத்மை 

வசய்கின்மறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாைத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முைலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வைாைில்நுட்பாீைிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீைிைிைான புதுலமப் பலடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பைணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கிைமிக்க ஒரு நகலரக் 
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கட்டலமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாலைைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 
ஊடக வைாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாை ஈடுபாடு 

யுைிாீைிைான ைகெல்வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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