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Luminato sắp đến với Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (ngày 21 tháng 4 năm 2022) - Thành Phố Brampton vui mừng thông báo rằng Lễ Hội 
Luminato Toronto sẽ đến với Brampton vào ngày 10 và 11 tháng 6. Lần đầu tiên, Luminato, lễ hội nghệ 
thuật và ý tưởng quốc tế, sẽ du ngoạn bên ngoài Toronto và có hai thiết đặt đặc biệt diễn ra tại 
Brampton. 
 
Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo (Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency, ACCIDA) của Thành Phố Brampton và Du Lịch Brampton tự hào mang Lễ Hội 
Luminato đến thành phố, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm không chỉ sự kiện 
nghệ thuật đầu tiên này mà còn cả các loại hình nghệ thuật và các hoạt động văn hóa đa dạng của 
Brampton, cùng với những sự kiện đặc biệt, và nhiều hơn thế nữa. 
 
Nghệ Thuật trong Hệ Thống Giao Thông 
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 

• Ga GO Mount Pleasant 
• Ga GO Brampton 
• Ga GO Bramalea 

Nghệ Thuật trong Hệ Thống Giao Thông mang đến sự thú vị và bất ngờ của nhà hát đường phố cũng 
như sự ngạc nhiên và kỳ thú của một tác phẩm nghệ thuật diễn ra trên tuyến đường đi lại hàng ngày 
của quý vị. Xuất hiện tại một số nhà ga chọn lọc trên khắp Brampton, đây sẽ là trải nghiệm độc đáo khi 
đi lại vào buổi sáng mà quý vị không muốn bỏ lỡ. 

All in Good Time 
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 
Trung Tâm Giải Trí Hồ Loafer 
 
Trong hơn hai năm, cuộc sống đã diễn ra với ít hoặc không có nghi lễ vì đại dịch COVID-19 đã cản trở 
khả năng tụ họp, ăn mừng và đánh dấu các quãng thời gian của chúng ta. 
 
All in Good Time xin mời quý vị đến với một buổi lễ có dẫn hướng về tình yêu, lòng biết ơn và sự giải 
thoát. Được thiết kế cho các cá nhân và nhóm với mọi khả năng, hoạt động kích hoạt dưỡng sinh này 
sử dụng lời nhắc bằng âm thanh và hình ảnh để kết nối lại chúng ta với nhau, điều hòa trái tim của 
chúng ta và đánh thức nhịp điệu cơ thể được cảm nhận trong các mối quan hệ giữa cơ thể, đất, nước 
và những điều khác. 

  

Giới thiệu về Lễ Hội Luminato Toronto 
Lễ Hội Luminato Toronto là nơi tụ hội và là chất xúc tác cho các tác phẩm nghệ thuật đương đại lớn với 

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


 

 

ý tưởng táo bạo. Cứ đến tháng 6 hàng năm, Luminato khởi động mùa hè bằng lễ hội chào đón thế giới 
đến với Toronto, giới thiệu, sản xuất và đưa vào hoạt động nghệ thuật với các nghệ sĩ Canada và quốc 
tế xuất sắc. 
 
Trong suốt cả năm, Luminato làm việc với các nghệ sĩ từ các nền văn hóa và cộng đồng đa dạng của 
thành phố và khu vực, hỗ trợ sự phát triển sáng tạo và đưa nghệ thuật lên sân khấu thế giới. Họ kết nối 
tiếng nói của địa phương với các cuộc hội đàm toàn cầu và truyền thụ tác phẩm của mình về bình đẳng, 
hòa nhập, khả năng tiếp cận và tính bền vững. Quan trọng nhất, Luminato tin vào sức mạnh của nghệ 
thuật để bắt đầu cuộc hội đàm và truyền cảm hứng cho khán giả.  

Để tìm hiểu thêm về lễ hội năm nay, hãy truy cập luminatofestival.com 

Trích dẫn 

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Luminato đến với Brampton lần đầu tiên! Hãy đánh dấu vào lịch 
của bạn cho ngày 10 và 11 tháng 6 để tận hưởng sự kỳ diệu và kỳ thú của hai sự kiện đặc biệt này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Đây quả là một dịp đầy hứng khởi cho Brampton! Chúng tôi rất nóng lòng được chào đón Luminato đến 
với thành phố của chúng tôi và mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm sự kiện được 
quốc tế công nhận này.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 

“Có Luminato ở Brampton sẽ mang đến cho cộng đồng của chúng tôi cơ hội trải nghiệm hương vị của 
sự kiện đẳng cấp thế giới này ngay tại sân nhà của chính chúng tôi. Thật không thể chờ đợi thêm nữa!” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton; Thành Viên Ban Cố Vấn Hội Đồng, Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ 
Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo 

“Cảm ơn Luminato đã đưa Brampton vào sự kiện năm nay và đã làm việc với nhóm của chúng tôi tại 
Thành Phố Brampton để mang lại trải nghiệm này cho cộng đồng của chúng tôi.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

  

“Luminato ở đây để khơi lại niềm vui và nguồn cảm hứng rất cần thiết mà tất cả chúng ta đã bỏ lỡ trong 
vài năm qua. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Thành Phố Brampton để đưa một phần của 
Luminato đến Brampton trong năm nay. Luminato 2022 sẽ là một lời nhắc nhiệt thành cho khán giả trên 
khắp khu vực về sức mạnh của nghệ thuật để kết nối chúng ta thông qua những câu chuyện và trải 
nghiệm được chia sẻ.” 

- Celia Smith, Giám Đốc Điều Hành (CEO), Lễ Hội Luminato Toronto 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://luminatofestival.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|3bc7d261b877493e490508da23a7efde|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637861501437403339|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=hQr+4itN6BD8PRiEi1U/0QmT3x/svQX5CtvhfGNv+Xs=&reserved=0
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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. 
 
 

Lễ Hội Luminato Toronto 2022 Những người ủng hộ 

Đối Tác Chính Phủ với Vai Trò Sáng Lập Tỉnh Bang Ontario 

Các Đối Tác Chủ Chốt Chính Phủ Canada, Thành Phố Toronto 

Các Đối Tác là Doanh Nghiệp Cadillac Fairview, Meta, BMO, TD Bank Group, Loblaw Companies Limited, OLG, Hatch, 
Bloomberg, Power Corporation of Canada, Kingsett Capital, Oxford Properties, và nhiều hơn nữa. 

Các Nhà Tài Trợ Cá Nhân và Các Quỹ Ẩn danh, Ian và Kiki Delaney, C.M., The Dianne and Irving Kipnes Foundation, Joan và 
Jerry Lozinski, Sandra và Jim Pitblado, C.M., Gretchen và Donald Ross, O.C., The Larry & Judy Tanenbaum Family 
Foundation, The Michael Young Family Foundation, ANDPVA, The Azrieli Foundation, Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L., LLD, 
và nhiều hơn nữa. 

Các Đối Tác Chính Phủ Hội Đồng Nghệ Thuật Canada, Hội Đồng Nghệ Thuật Ontario 

Các Đối Tác Truyền Thông St. Joseph Communications, Branded Cities, Astral, OUTFRONT Canada, Pattison, The Globe 
and Mail, Toronto Star 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
Lễ Hội Luminato Toronto 
media@luminato.com 
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