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Cuộc khảo sát không gian nghệ sĩ BIG Brampton 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 8 năm 2021) – Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn 
Hóa & Sáng Tạo (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency (ACCIDA)) của Thành Phố 
Brampton đang yêu cầu các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật địa phương hoàn thành Khảo Sát Không 
Gian Nghệ Sĩ BIG Brampton để cung cấp phản hồi về việc tiếp cận không gian giá cả phải chăng trên 
toàn thành phố. Tiếp cận không gian để sáng tạo, trình bày, tạo điều kiện cho hội thảo, thiết lập văn 
phòng, trưng bày và bán tác phẩm là rất quan trọng đối với sự sáng tạo và thành công của cộng đồng 
nghệ thuật Brampton, đặc biệt là khi lĩnh vực này có vẻ sẽ phục hồi sau COVID-19. 

Khảo Sát Không Gian Nghệ Sĩ BIG Brampton sẽ có hiệu lực cho đến thứ Sáu, ngày 24 tháng 9. Tất cả 
những người tham gia sẽ có cơ hội để chiến thắng một phiếu quà tặng trị giá $100 cho Đồ Dùng Nghệ 

Thuật của Curry và tất cả các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật đều được khuyến khích tham gia.  

ACCIDA là một tổ chức duy nhất được thành lập trực thuộc Thành Phố Brampton, tập trung vào việc 
phát triển, kỷ niệm, ủng hộ và kết nối lĩnh vực này thông qua nhiều chương trình, dịch vụ và nguồn lực. 
Phản hồi từ cộng đồng nghệ thuật sẽ giúp hướng dẫn lên chương trình và hỗ trợ, bao gồm cả nhu cầu 
về không gian sáng tạo. 

ACCIDA đang tổ chức Hội Nghị Bàn Tròn Cộng Đồng Nghệ Sĩ trực tuyến để thảo luận về không gian 
cho các nghệ sĩ vào thứ Năm, ngày 26 tháng 8 từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối. Sự kiện miễn phí này sẽ quy 
tụ một nhóm chuyên gia bao gồm các đại diện từ các nhóm Quy Hoạch và Thiết Kế Đô Thị của Thành 
Phố Brampton, các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất rạp hát để thảo luận về cách có thể hỗ trợ các 
cộng đồng và không gian nghệ sĩ. Để biết thông tin chi tiết và đăng ký, hãy truy cập accida.ca 

Trích dẫn 

“ACCIDA sẽ đóng một vai trò lớn trong việc định hình và hỗ trợ nền văn hóa và nghệ thuật của 
Brampton. Việc thu thập phản hồi này là rất quan trọng để hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật 
của chúng ta trong việc tiến lên phía trước để chúng ta có thể trao quyền tốt hơn cho cộng đồng sáng 
tạo của mình. Tôi khuyến khích mọi người tham gia và có tiếng nói của mình!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
 “Tôi rất vui khi thấy ACCIDA bắt đầu công việc của mình trong cộng đồng nghệ thuật. Tầm nhìn của 
họ về việc tạo ra một khung cảnh sáng tạo thịnh vượng, tự tin và có giá trị rất tham vọng và sẽ cực kỳ 
có giá trị đối với thành phố này cũng như cuộc sống hàng ngày của cư dân và doanh nghiệp.” 
 

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

  

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


 

 

“Ngành công nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo của Brampton là một phần không thể thiếu 
trong Môi Trường Đa Dạng sôi động của thành phố chúng ta. Công việc của họ sẽ giúp hỗ trợ các 
nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật địa phương để họ có thể tự hào gọi Brampton là nhà.” 

-  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 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 

 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

