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Các sự kiện do Ngày Văn Hóa Alberta tài trợ đã được công bố  
 
Ngày 05 Tháng Tám 2022 

Tháng Chín, lễ kỷ niệm kéo dài một tháng của tỉnh bang về nghệ thuật, di sản, sự đa 
dạng và tinh thần cộng đồng sẽ cung cấp hơn 100 hoạt động miễn phí trên khắp 
Alberta. 

Ngày Alberta sẽ khởi động Ngày Văn Hóa. Alberta đã trở thành một tỉnh bang vào ngày 1 tháng Chín năm 

1905, và chính phủ đã chỉ định ngày 1 tháng Chín là Ngày Alberta để công nhận dịp kỷ niệm và ăn mừng 

tỉnh bang. Khai mạc Ngày Alberta năm nay sẽ tạo ra những cách thức và phương tiện nhằm khẳng định sự 

độc đáo về văn hóa, kinh tế và lịch sử của tỉnh bang chúng ta.   

Bộ Văn Hóa và Địa Vị Người Phụ Nữ gần đây đã trao 104 khoản tài trợ cho các tổ chức trên toàn tỉnh bang 

để tổ chức các sự kiện Ngày Văn Hóa Alberta. Khoảng $350,000 đã được phân phối cho những người đăng 

ký tổ chức các sự kiện trong các cộng đồng của họ. Năm địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm đã nhận được tài trợ 

để tổ chức ba ngày các sự kiện miễn phí, phù hợp với gia đình. Tổng cộng có 71 địa điểm tổ chức lễ kỷ 

niệm đã nhận được tài trợ để tổ chức ít nhất hai ngày hoạt động và 28 địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm tạm thời 

đã nhận được tài trợ cho các sự kiện kéo dài một ngày.    

Các địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm năm nay là: 

• Hiệp Hội Trung Tâm Văn Hóa Trung Quốc Calgary 

• Dân tộc Enoch Cree 

• Nghệ thuật trên Đường Hiệp Hội Edmonton 

• Trung Tâm Hiệp Hội Nghệ Thuật Sáng Tạo Grande Prairie 

• Quỹ Tài Trợ Nghệ Thuật Biểu Diễn High River  

“Văn hóa là đầu nối tuyệt vời. Nó giúp chúng ta tìm hiểu và hiểu biết lẫn nhau. Nó cũng giúp chúng ta tìm 

hiểu và thể hiện bản thân. Cho dù tham gia vào một buổi biểu diễn nghệ thuật, tham quan một bảo tàng ở thị 

trấn nhỏ, bắt tay vào làm đồ thủ công hay tham dự các sự kiện khác, Ngày Văn Hóa Alberta năm nay thực 

sự mang đến điều gì đó cho tất cả mọi người. Tôi khuyến khích tất cả người dân Alberta nên biến các sự 

kiện Ngày Văn Hóa thành một phần trong danh sách những việc phải làm của họ vào tháng Chín này. Đó 

thực sự sẽ là một tháng đáng nhớ.” 

Ron Orr, Bộ Trưởng Văn Hóa 

Danh sách đầy đủ các sự kiện được tài trợ và không được tài trợ có sẵn tại albertaculturedays.ca. 



Classification: Public 
 

Điểm nhanh các sự kiện 

• Gần 225,000 người dân Alberta đã tham gia các lễ kỷ niệm Ngày Văn Hóa Alberta trực tiếp và ảo 

vào năm 2021, với 49 cộng đồng tổ chức 924 sự kiện.  

• Ngày Văn Hóa Alberta đã bắt đầu vào năm 2008 như một dịp kỷ niệm các cộng đồng văn hóa và 

nghệ thuật của Alberta, được biết đến như Ngày Nghệ Thuật Alberta.  

• Vào năm 2009, nó đã thay đổi từ một sự kiện một ngày thành một lễ kỷ niệm ba ngày, giúp truyền 

cảm hứng cho việc thành lập Ngày Văn Hóa Quốc Gia vào năm 2010.  

• Vào năm 2012, Ngày Nghệ Thuật Alberta đã được đổi tên thành Ngày Văn Hóa Alberta. 

Thông tin liên quan 

• Ngày Văn Hóa Alberta Alberta Culture Days 

• Các sự kiện Ngày Văn Hóa Alberta Alberta Culture Days events 

Yêu cầu về truyền thông 

Savannah Johannsen 
 

780-686-3521 
Thư Ký Báo Chí, Văn Hóa và Địa Vị Người Phụ Nữ 

 

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-culture-days.aspx
https://www.alberta.ca/lookup/culture-events-search.aspx
mailto:savannah.johannsen@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery
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