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Оголошено про спонсоровані заходи в рамках Днів 
культури Альберти  
 
05 серпня 2022 р. 

Протягом вересня в Альберті відбуватиметься святкування, присвячене 
мистецтву, спадщині, різноманітності та духу громади, в рамках якого 
заплановано понад 100 безкоштовних заходів по всій провінції. 

У День Альберти стартують Дні культури. Альберта отримала статус провінції 1 вересня 1905 року, і 

уряд визначив 1 вересня Днем Альберти, щоб відзначити та відсвяткувати цю річницю. Цього року 

вперше відзначається День Альберти, який створить шляхи та можливості урочисто заявити про 

культурну, економічну та історичну унікальність нашої провінції. 

Міністерством культури і статусу жінок нещодавно було надано 104 гранти організаціям по всій 

провінції для проведення заходів в рамках Днів культури Альберти. Близько 350 тис. доларів було 

розподілено між заявниками, які організовують заходи у своїх громадах. П'ять основних майданчиків 

святкування отримали фінансування на проведення триденних безкоштовних заходів для відпочинку 

всією сім'єю. Загалом 71 приймаючий майданчик святкування отримав фінансування для проведення 

заходів протягом щонайменше двох днів та 28 тимчасових майданчиків отримали фінансування для 

одноденних заходів. 

Цього року основними майданчиками святкування стали: 

• Асоціація Китайського культурного центру м. Калґарі (Calgary Chinese Cultural Centre 

Association) 

• Нація Енох Крі (Enoch Cree Nation) 

• Товариство Arts on the Ave у м. Едмонтон 

• Товариство Центру творчих мистецтв у м. Ґранд-Прері (Centre for Creative Arts Society of 

Grande Prairie) 

• Фонд виконавчих видів мистецтва у м. Хай Рівер (High River Performing Arts Foundation) 

«Культура поєднує нас. Вона допомагає нам дізнаватися один про одного й розуміти один одного. 

Крім того, вона допомагає нам пізнавати себе та самовиражатись. Чи то взяти участь у арт-шоу, 

відвідати музей у невеликому містечку, отримати практичний досвід ознайомлення з ремеслом чи 

відвідати інші заходи — цьогорічні Дні культури Альберти насправді пропонують щось для кожного. Я 

закликаю всіх жителів Альберти внести заходи, що відбуватимуться в рамках Днів культури, до списку 

обов'язкових до відвідування цього вересня. Цей місяць справді запам'ятається». 

Рон Орр, Міністр культури 



Classification: Public 
 

Повний перелік спонсорованих і неспонсорованих заходів доступний на веб-сайті albertaculturedays.ca. 

Коротка довідка 

• У 2021 році майже 225 тис. жителів Альберти взяли участь у святкуванні Днів культури 

Альберти віртуально та з особистим відвідуванням, 49 громадами було проведено 924 заходи. 

• Дні культури Альберти, відомі як Дні мистецтв Альберти, були започатковані в 2008 році для 

відзнаки мистецьких та культурних спільнот Альберти. 

• У 2009 році це свято змінилося з одноденного заходу на триденне святкування, що допомогло 

надихнути на створення Днів національної культури в 2010 році. 

• У 2012 році Дні мистецтв Альберти були перейменовані в Дні культури Альберти. 

Допоміжна інформація 

• Дні культури Альберти 

• Заходи в рамках святкування Днів культури Альберти 

Контакти для ЗМІ 

Саванна Йогансен (Savannah Johannsen) 
 

780-686-3521 
Прес-секретар, Міністерство культури та статусу жінок 
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