
 
 
 

إخباري ان بي  
 
 

 الفعاليات التي ترعاها أيام ألبرتا الثقافية  اإلعالن عن
 
 2022أغسطس/آب  5

بالفنون والتراث والتنوع وروح المجتمع الذي يستمر لمدة ألبرتا مقاطعة حتفال  هر اهو ش  بر/أيلولشهر سبتم 

 .نشاط مجاني في جميع أنحاء ألبرتا 100، سيقدم أكثر من شهر
 

 أيلول/تمبرسب 1وقد حددت الحكومة  ، 1905 يلولأ/سبتمبر 1يام الثقافة. أصبحت ألبرتا مقاطعة في بافتتاح ال سيبدأ يوم ألبرتا  

كيوم ألبرتا لالحتفال بالذكرى السنوية للمقاطعة. سيخلق يوم ألبرتا االفتتاحي هذا العام طرقًا ووسائل لتأكيد التفرد الثقافي 

 .واالقتصادي والتاريخي لمقاطعتنا

 

أيام ألبرتا   إلى المنظمات في جميع أنحاء المقاطعة الستضافة فعالياتة منح 104المرأة مؤخًرا  مكانةقدمت وزارة الثقافة و 

في مجتمعاتهم. تلقت خمسة مواقع احتفال   فعالياتدوالر على المتقدمين الذين يستضيفون ال 350000الثقافية. تم توزيع حوالي 

حتفال الستضافة اال موقعًا   71مميزة تموياًل الستضافة ثالثة أيام من الفعاليات المجانية والصديقة لألسرة. تلقى ما مجموعه 

 .اليوم الواحد الستضافة فعالياتتموياًل  لالحتفال مؤقتًا موقعًا  28يومين على القل من النشطة وتلقى   تموياًل الستضافة

 

 :مواقع االحتفال المميز لهذا العام هي 

 

 بكالغري  الثقافي الصيني مركز الجمعية     •

 أمة إينوك كري     •

 ي ادمونتون ف ڨـجمعية آرتس أو ني ذي آ     •

 براري غراندفي مركز جمعية الفنون اإلبداعية     •

 مؤسسة هاي ريفر للفنون المسرحية     •

 

 قائاًل:   أور وزير الثقافة صرح رون

 
ساعدنا في التعرف على ا تكما أنه   لبعض،م بعضنا اساعدنا في التعرف على بعضنا البعض وفهفهي تالثقافة هي الرابط الرائع. "

أو تتدرب على صناعة الحرف اليدوية   صغيرة، أو تزور متحفًا في بلدة   فني،أنفسنا والتعبير عنها. سواء كنت تشارك في عرض 

أيام   ياتفعالشجع جميع سكان ألبرتا على جعل نفإن أيام ألبرتا الثقافية لهذا العام تقدم حقًا شيئًا للجميع.   أخرى، فعالياتأو تحضر 

 ." تذكرهن. سيكون حقًا شهًرا أيلول/التي يجب عليهم القيام بها في شهر سبتمبر نشطةالثقافة جزًءا من قائمة ال 

 

 .albertaculturedays.ca غير المدعومة على موقعالفعاليات التي تتم رعايتها ولفعاليات تتوفر قائمة كاملة با

 

 حقائق سريعة 
 

،   2021من سكان ألبرتا في االحتفاالت االفتراضية والشخصية بأيام ألبرتا الثقافية في عام   225000شارك ما يقرب من     •

 .فعالية 924مجتمعًا    49 تحيث استضاف 

 .، والمعروفة باسم أيام ألبرتا للفنونكاحتفال للمجتمعات الفنية والثقافية في ألبرتا  2008بدأت أيام ألبرتا الثقافية في عام     •

يام الثقافة ل  تأسيسالبفكرة لهام اإل ليوم واحد إلى احتفال لمدة ثالثة أيام مما ساعد على  فعالية، تغيرت من  2009في عام     •

 .2010عام  في الوطنية 

 .، تمت إعادة تسمية أيام ألبرتا للفنون باسم أيام ألبرتا الثقافية 2012في عام     •

 



Classification: Public 
 

 معلومات ذات صله 
 

 أيام ألبرتا الثقافية     •

 فعاليات أيام ألبرتا الثقافية    •

 

 استفسارات وسائل اإلعالم
 

 سافانا جوهانسن 

780-686-3521 

 الثقافة ومكانة المرأة  بوزارةالسكرتيرة الصحفية 

 

 

 

 

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-culture-days.aspx
https://www.alberta.ca/lookup/culture-events-search.aspx
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