
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

பிக் ப்ராம்ப்ட்டன்  (BIG Brampton) கலைஞருக்கான இடம் பற்றிய கருத்தாய்வு 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 23, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் 

வதாழில் மமம்பாட்டுக்கழகம் [Arts, Culture & Creative Industry Development Agency (ACCIDA)], ஆனது 

நகர் முழுெதிலும் கட்டுபடியாகும் ெிலையில் உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் மற்றும் கலை அலமப்புக்களுக்கு 

இடங்கலள ஏற்படுத்திக்வகாடுக்க முலனகிறது;   அதற்கான பின்னூட்டக் கருத்து ெழங்குெதற்காக, பிக் 

ப்ராப்ட்டன் (BIG Brampton) கலைஞருக்கான இடம் பற்றிய கருத்தாய்விலன பூர்த்தி செய்யுமாறு 

அவர்கலைக் ககட்டுக்சகாள்கிறது. பலடப்பதற்காகவும், பலடக்கப்பற்றெற்லற ெமர்ப்பிப்பதற்கான 

இடங்கலளப் சபறவும், பயிற்ெிப்பணியகங்கலை, அலுவைகங்கலை, காட்ெிக்கு லவக்கும் இடங்கலை 

மற்றும் விற்பலனக்கான இடங்கலை ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பது என்பகத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கலைச் 

ெமுதாயத்தினாின் பலடப்புக்களுக்கும் சவற்றிக்கும் முக்கியமான விஷயமாகும். குறிப்பாக, ககாவிட்-19 

சதாற்றுப் பரவலின் தாக்கத்திலிருந்து இந்தத் துலற மீட்ெி சபற்று வருவது இன்னும் முக்கியத்துவம் 

சபறுகிறது. 

பிக் ப்ராம்ப்ட்டன் (BIG Brampton) கலைஞருக்கான இடம் பற்றிய கருத்தாய்வானது செப்டம்பர் 24, 

சவள்ைிக்கிழலம வலர கிலடக்கப்சபறுகிறது. பங்ககற்கின்ற ஒவ்சவாருவரும் கர்ாி’ஸ் ஆர்ட் ெப்லைஸ் 

(Curry’s Art Supplies) நிறுவனத்தின்  $100 பாிசு ொன்றிதழ் சபற பதிவு செய்யப்படுவார்கள் மற்றும் 

அலனத்து கலைஞர்களும் கலை அலமப்புக்களும் பங்ககற்க ஊக்கமைிக்கப்படுகிறார்கள்.  

ACCIDA என்பது தனித்துவமான ஒரு நிறுவன அலமப்பாகும்; இது, பைதரப்பட்ட நிகழ்ச்ெிகள், கெலவகள் 

மற்றும் ஆதார வைங்கள், மூைமாக வைர்ச்ெி சபறச்செய்தல், சகாண்டாடுதல் மற்றும் வாதாடுதல் 

ஆகியவற்றின் மீது கவனம் செலுத்துவதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்தின் கீழாக ஓலெயின்றி 

செயல்படுகிறது. கலைச் ெமுதாயத்திலிருந்து சபறப்படும் பின்னூட்டக் கருத்துக்கலைக் சகாண்டு, 

பலடப்புக்கான இடங்கைின் கதலவ உள்ைிட்ட திட்டமிடல் மற்றும் ஆதரவைிப்புக்கு உதவ முடியும். 

ஆகஸ்ட் 26 வியாழக்கிழலமயன்று மாலை 6:30 முதல் 8:00 மணி வலர கலைஞர்களுக்கான இடம் 

பற்றிய ஆன்லைன் கலைச் ெமுதாயத்தினாின் வட்டகமலை மாநாட்டிலன ACCIDA  ஏற்பாடு செய்து 

நடத்துகிறது. இந்த இைவெ நிகழ்ச்ெியானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நகர்ப்புற 

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


 

 

வடிவலமப்புக் குழுக்கள், ஆராய்ச்ெியாைர்கள் மற்றும் நாடகத் தயாாிப்பாைர்கள் உள்ைிட்ட வல்லுனர்கள் 

சகாண்ட குழுவிலன அலமத்து, கலைச்ெமுதாயத்தினருக்கும் அவர்களுக்கான இடங்கலை ஏற்பாடு 

செய்து ஆதரவைிப்பது பற்றியும் கைந்துலரயாடுவார்கள். விபரங்களுக்கும் பதிவு செய்வதற்கும் வருலக 

தரவும்: accida.ca 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"ப்ராம்ப்ட்டனின் கலை மற்றும் கைாச்சாரத் மதாற்றத்லத ெடிெலமப்பதிலும் ஆதாிப்பதிலும் 

ACCIDA மிகப்வபாிய பங்கு ெகிக்கும். இந்த பின்னூட்டத்லத திரட்டுெது என்பது, நமது 

கலைஞர்கலள மற்றும் கலை அலமப்புகலள முன்மனாக்கி வசலுத்துெதற்கு மிகவும் 

முக்கியமாகும்; அதன் மூைமாக நமது பலடக்கும் சமூகத்லத சிறப்பாக மமம்படுத்த முடியும். 

அலனெலரயும் பங்மகற்குமாறும், தங்கள் கருத்லத வதாிெிக்குமாறும் நான் ஊக்குெிக்கிமறன்! ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 "ACCIDA நமது கலை சமூகத்தில் தங்கள் பணிலயத் வதாடங்குெலதப் பார்ப்பதில் நான் 

பரெசமலடகிமறன். வசழித்து ெளரக்கூடியப்பான, நம்பிக்லக தரக்கூடிய மற்றும் மதிப்புமிக்க 

பலடக்கும் காட்சிலய உருொக்குெதற்கான அெர்களின் வதாலைமநாக்குப் பார்லெயானது 

இந்த நகரத்திற்கும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்களின் அன்றாட ொழ்க்லகக்கும் மிகவும் 

மதிப்பு தருெதாக இருக்கும். 

 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலணத் தலைெர், 

கார்ப்பமரட் மசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் வதாழிைானது நகாின் 

துடிப்புமிக்க பன்முகத் தன்லமயின் ஒருங்கிலணந்த பாகமாகும். அெர்களின் பணியானது நமது 

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் மற்றும் கலை அலமப்புக்களுக்கு ஆதரெளிப்பதில் உதெி வசய்து அதன் 

மூைமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர தமது வசாந்த வீடாக வபருலமயுடன் கருத முடியும்.” 

-  மடெிட் மபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

  

ஊடக வதாடர்புகள் 

ப்ரப்ம ாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

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