Bem-vindos à Carabram
Boas-vindas a todos os visitantes da Carabram, os que vêm pela primeira vez e os
que estão a voltar. Todos aqui da Carabram trabalharam duro para vos trazer um
evento familiar excepcional que esperamos possa familiarizá-los com a
magnificência do multiculturalismo canadiano na sua melhor forma e fazer com
que abra cem e desfrutem a beleza de nossa grande nação. Juntos, somos
Canadá!
Fique seguro, fique bem e divirta-se. Para os visitantes que retornam,
agradecemos o vosso suporte continuo. Para os que vêm pela primeira vez,
oferecemos calorosas boas-vindas.
Junte-se a nós no segundo fim de semana de julho e Vivencie o Mundo em três
dias.
Carabram é um festival anual multicultural que reúne culturas de toda a
Brampton através da comida, do entretenimento e da educação. O festival
acontece anualmente no segundo fim de semana de julho e dá as boas-vindas a
visitantes de toda a Área da Grande Toronto.
Locais em toda a Brampton são completamente transformados para representar
culturas distintas de todo o mundo. Os visitantes da Carabram têm a
oportunidade de vivenciar essas culturas através de cozinha autêntica, danças
tradicionais, música e entretenimento. Cada pavilhão também está equipado com
apresentações e artefactos culturais que representam cada cultura para oferecer
aos visitantes a experiência total.
História
Em 1982, a Carabram começou como uma forma de celebraras diversas
comunidades étnicas de Brampton. O festival se tornaria a maior celebração de
multiculturalismo e diversidade da cidade. A Carabram começou com apenas
quatro pavilhões - Itália, Ucrânia, Escócia e Índias Ocidentais. Cada pavilhão
representava as suas culturas através da música, dança, trajes, apresentações,
comidas e bebidas.
Nos anos seguintes, o festival cresceu para incluir mais grupos da comunidade,
para representar uma gama mais ampla de etnias de toda a cidade. Ano após
ano, esses grupos juntaram-se para ajudar a Carabram a alcançar a meta de obter
relações interculturais mais fortes,uma maior apreciação da diversidade e
mostrar o coração e o pulso de diferentes culturas de forma verdadeira e
orgânica.

Décadas depois, a Carabram ainda se dedica à preservação, desenvolvimento e
promoção da herança cultural que iniciamos em 1982.
A família Carabram consiste de um Conselho de Directores, um presidente
representando cada pavilhão e vários voluntários que ajudam a tornar o festival o
maravilhoso sucesso que é cada ano.
Missão
Carabram, o Festival Multicultural de Brampton, encoraja os cidadãos não apenas
a celebrar as ricas culturas das quais vêm, mas também a apreciar e conhecer
outras culturas que contribuem para a diversidade da nossa cidade.
Esforçamo-nos para:
 Promover o entendimento e apreciação da natureza multicultural de
Brampton
 Oferecer um fórum divertido e inclusivo que mostra culturas individuais
 Remover barreiras culturais na cidade ao promover um fórum aberto para
aprender e interagir com outras culturas
Esforçamo-nos para fazê-lo garantindo que o festival seja inclusivo para todos,
oferecendo uma programação diversa que mostre as culturas de forma
verdadeira.

