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کے لئے فنکاروں کی  (Alderlea 150 Public Art Projectپبلک آرٹ پروجیکٹ ) 150ایلڈرلیا 

 ضرورت

 

ویں صدی کا خوبصورتی سے بحال  19میں  (Bramptonبرامپٹن )، ڈاؤن ٹاؤن (Alderlea، اونٹاریو: ایلڈرلیا )(Bramptonبرامپٹن )

سال ہو جائے گی۔ جشن منانے کے لئے شہر ایک نئے عوامی آرٹ کے نمونے کو تعمیر کرنے  150میں  2017کردہ مینشن، جس کی عمر 

 جا رہا ہے۔

 
کے لئے ایک عوامی  (Alderlea 150 Anniversary Sculpture Projectسالگرہ مجسمہ پروجیکٹ ) 150سٹی آف برامپٹن ایلڈرلیا 

قائدانہ -آرٹ کے نمونے کو تعمیر کرنے کے سلسلہ میں ایک پری کوالیفیکیشن عمل میں حصہ لینے کے لئے کینیڈا کے فنکاروں اور فنکاروں

ویض دہی کے لئے ایک کو اس کے بعد آرٹ کے ایک اصل کام کی تف (ٹیموں کو مدعو کرنے پر بے حد مسرور ہے۔ پری کوالیفائیڈ فنکار)وں

 مسابقتی بولی پیش کرنے کی دعوت دی جائے گی۔
 

کینیڈیائی فنکار جو اسی طرح کے ایک پیمانے اور گنجائش جیسا ایک پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں، درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ سٹی 

د کے ثابت شدہ ریکارڈ کے حامل فنکاروں کی تالش مشغولیت بصری فنون پریکٹس میں تجربہ، اسٹریٹ آرٹ ڈیزائن اور عملدرآم-کمیونٹی کی

 کر رہا ہے۔

 
نے جدید سہولت کے ساتھ شاندار تاریخی خصوصیات کا امتزاج بناتے ہوئے، مطابقت پذیر دوبارہ استعمال کے لئے ایک  (Alderleaایلڈرلیا )

فرنسوں، فلم اور فوٹو شوٹ اور دیگر خصوصی تقریبات باریک بین بحالی کی ذمہ داری لی۔ اسے ایک ایونٹ ایونیو کے طور پر، شادیوں، کان

 میں دوبارہ کھول دیا گیا۔ 2015کی میزبانی کے لئے 
 

فرمائیں  ہہے۔ مزید معلومات یا درخواست برائے کوالیفیکیشن دیکھنے کے لئے مالحظ 2016اکتوبر  30جمع کرانے کی آخری تاریخ 

www.brampton.ca/publicart 
 
 

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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