
 

  

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP           
 

Lời kêu gọi tất cả các nghệ sĩ ở Thành Phố Brampton để Chia Sẻ Câu Chuyện 
Của Bạn  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 4 tháng 6 năm 2021) - Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, Văn 
Hóa và Nghệ Thuật (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency, ACCIDA) mới được thành 
lập của Thành Phố Brampton đang kêu gọi các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện của họ và quảng bá nghệ 
thuật của họ trên một tấm bưu thiếp kỹ thuật số, một bức thư tình để gửi đến Thành Phố. 

Dự Án Bưu Thiếp - Chia Sẻ Câu Chuyện Nghệ Thuật Của Bạn (The Postcard Project - Share Your Artist 
Story) hiện đang tiếp nhận 20 tác phẩm nghệ thuật hình ảnh, kỹ thuật số cũ hoặc mới từ các nghệ sĩ, nhà 
sáng tạo, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn ở Brampton để trưng bày tác phẩm của họ trên một tấm bưu thiếp 
kỹ thuật số. Các nghệ sĩ bên ngoài Brampton cũng sẽ được xem xét nếu các tác phẩm của họ được 
truyền cảm hứng bởi Brampton và kết nối của họ với Thành Phố, nhưng vẫn ưu tiên cho các nghệ sĩ đang 
sống tại Brampton. Các nghệ sĩ được chọn tham gia cơ hội này sẽ được trả phí nghệ sĩ một lần là $250. 

Là một phần của dự án Postcard Project - Your Artist Story, ACCIDA sẽ chia sẻ tác phẩm của bạn, với 
quyền tác giả, trên một bưu thiếp kỹ thuật số trên khắp các nền tảng truyền thông xã hội của ACCIDA và 
là một phần của các sáng kiến tiếp thị và quảng cáo sắp tới. Các nghệ sĩ có thể gửi nhiều hình ảnh và sẽ 
được lựa chọn nhiều lần, nhưng mục đích là để chia sẻ cơ hội tham gia này với càng nhiều nghệ sĩ càng 
tốt trong phạm vi 20 tác phẩm được lựa chọn. 

Các nghệ sĩ được chào đón khám phá mối liên hệ của mình với Thành Phố và phản ánh cách thức mà 
hoạt động nghệ thuật của họ nắm bắt được tinh thần và những câu chuyện về Brampton. Tác phẩm nghệ 
thuật có thể là tác phẩm gốc mới hoặc cũ và bao gồm bất kỳ phương tiện truyền đạt nào, chẳng hạn như: 
ảnh chụp, tác phẩm viết tay, tài liệu về buổi biểu diễn, tác phẩm ảnh ghép kỹ thuật số và không phải kỹ 
thuật số, bao gồm cả hình minh họa vẽ tay và tranh vẽ có thể được số hóa theo thông số kỹ thuật. Các tác 
phẩm trừu tượng và không mang tính đại diện cũng được hoan nghênh và khuyến khích. 

Thời hạn nộp tác phẩm chậm nhất là ngày 17 tháng 6 năm 2021. Các tác phẩm sẽ được ACCIDA đánh 
giá. Để biết thêm thông tin bổ sung hoặc có các thắc mắc, vui lòng xem thông tin chi tiết của dự án tại đây, 
tác phẩm có thể được gửi qua email tới accida@brampton.ca với dòng tiêu đề là: Câu Chuyện Nghệ 
Thuật Của Bạn. 

Trích dẫn 

“The Postcard Project: Share Your Artist Story ủng hộ tầm nhìn của Thành Phố đối với Brampton vào năm 
2040 nhằm chuyển đổi môi trường văn hóa hiện có thành một nền nghệ thuật thịnh vượng với cơ hội cho 
tất cả các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhạc sĩ và diễn viên. Tôi khuyến khích tất cả các nghệ sĩ ở Thành Phố 
Brampton kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của bạn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Đây là thời điểm thú vị đối với Thành Phố Brampton khi chúng ta bắt đầu xây dựng mối quan hệ với cộng 
đồng văn hóa và nghệ thuật địa phương. Việc để các nghệ sĩ địa phương chia sẻ câu chuyện của họ sẽ 
giúp cơ quan xây dựng được những mối quan hệ quan trọng này và đồng thời, quảng bá tác phẩm của 
các nghệ sĩ của Brampton.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.accida.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ecfbce9ccb8745a21a8708d92790b7ec|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637584324853488165|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dZVcUFUSEm4hxayvsDIR25KOy/HXK0TU6dn0dMmZDUw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca


 

  

 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Lời kêu gọi dành cho các nghệ sĩ sẽ giúp thành lập Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, Văn 
Hóa và Nghệ Thuật mới được tạo dựng, hỗ trợ một cộng đồng mạnh mẽ, sáng tạo và kinh doanh ở 
Brampton để giúp tái xây dựng nền kinh tế địa phương trong một thế giới sau đại dịch.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi 
thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự 
tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên Twitter, Facebook, 
và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

