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Setyembre, ang buong buwang pagdiriwang ng probinsya ng sining, pamana, 
pagkakaiba-iba at diwa ng komunidad ng lalawigan ay mag-aalok ng higit sa 100 
libreng mga aktibidad sa buong Alberta. 

Sisimulan ng Alberta Day ang Culture Days. Ang Alberta ay naging lalawigan noong Setyembre 1, 1905, at 

itinalaga ng pamahalaan ang Setyembre 1 bilang Araw ng Alberta upang kilalanin ang anibersaryo at 

ipagdiwang ang lalawigan. Itong taong ng Alberta Day ay lilikha ng mga paraan at pamamaraan upang 

pagtibayin ang natatanging kultural, pang-ekonomiya at kasaysayan ng ating lalawigan. 

Ang Ministri ng Kultura at Katayuan ng Kababaihan ay nagbigay kamakailan ng 104 na gawad sa mga 

organisasyon sa buong lalawigan upang mag-host ng mga kaganapan sa Alberta Culture Days. Humigit-

kumulang $350,000 ang naipamahagi sa mga aplikanteng nagho-host ng mga kaganapan sa kanilang mga 

komunidad. Limang feature celebration site ang nakatanggap ng pondo para mag-host ng tatlong araw ng 

libre, pampamilyang mga kaganapan. May kabuuang 71 host celebration site ang nakatanggap ng pondo 

para mag-host ng hindi bababa sa dalawang araw ng mga aktibidad at 28 pop-up celebration site ang 

nakatanggap ng pondo para sa isang araw na kaganapan. 

Ang mga tampok na pagdiriwang sa taong ito ay: 

• Calgary Chinese Cultural Centre Association 

• Enoch Cree Nation 

• Arts on the Ave Edmonton Society 

• Centre for Creative Arts Society of Grande Prairie 

• High River Performing Arts Foundation 

"Ang kultura ay ang mahusay na taga-kunekta. Tinutulungan tayo nitong matuto at maunawaan ang isa't isa. 

Nakakatulong din ito sa atin na malaman at ipahayag ang ating sarili. Sumasali man sa isang palabas sa 

sining, pagbisita sa museo ng maliit na bayan, pagsali sa hands-on craftmaking o pagdalo sa iba pang mga 

kaganapan, ang Alberta Culture Days ngayong taon ay tunay na nag-aalok ng isang bagay para sa lahat. 

Hinihikayat ko ang lahat ng Albertans na gawing bahagi ng kanilang listahan ng dapat gawin ang mga 

kaganapan sa Culture Days ngayong Setyembre. Ito ay talagang isang buwan upang matandaan." 

Ron Orr, Ministro ng Kultura 



Classification: Public 
 

Ang isang kumpletong listahan ng mga naka-sponsor at hindi naka-sponsor na mga kaganapan ay makikita 

sa albertaculturedays.ca. 

 

Mabilis na mga katotohanan 

• Halos 225,000 Albertans ang lumahok sa virtual at personal na pagdiriwang ng Alberta Culture Days 

noong 2021, na may 49 na komunidad na nagho-host ng 924 na kaganapan. 

• Nagsimula ang Alberta Culture Days noong 2008 bilang pagdiriwang ng mga komunidad ng sining at 

kultura ng Alberta, na kilala bilang Alberta Arts Days. 

• Noong 2009, ito ay nagbago mula sa isang araw na kaganapan tungo sa isang tatlong araw na 

pagdiriwang na tumutulong sa pagbibigay inspirasyon sa pagtatatag ng Pambansang Araw ng 

Kultura noong 2010. 

• Noong 2012, ang Alberta Arts Days ay pinalitan ng pangalan na Alberta Culture Days. 

 

Kaugnay na impormasyon 

• Alberta Culture Days 

• Alberta Culture Days events 

Mga katanungan sa media 

Savannah Johannsen 
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