Witamy w Carabram
Witamy wszystkich gości, tych którzy przyszli po raz pierwszy i tych, którzy
odwiedzają nas ponownie. Wszyscy tutaj pracowaliśmy nad zorganizowaniem
festiwalu Carabram, aby zapewnić Państwu wspaniałą imprezę rodzinną, która,
mamy nadzieję zaprezentuje okazałość kanadyjskiego multikulturalizmu w jego
najlepszej formie i pozwoli Państwu docenić i cieszyć się pięknem naszego
wspaniałego kraju. Kanada to my wszyscy!
Bawmy się dobrze i bezpiecznie. Dziękujemy naszym stałym gościom za ich ciągłe
wsparcie. Naszych nowych gości, przybyłych po raz pierwszy, również witamy
bardzo serdecznie.
Zapraszamy w drugi weekend lipca na Zwiedzanie Świata w ciągu trzech dni.
Carabram jest to coroczny festiwal wielokulturowy, na którym spotykają się różne
kultury z całego terenu Brampton, prezentując swoją żywność rozrywkę i
nauczanie. Na festiwal, który odbywa się co roku w drugi weekend lipca,
zapraszamy gości z całego obszaru Wielkiego Toronto.
Miejsca imprez w całym Brampton całkowicie się przekształcają, aby
reprezentować różne kultury świata. Goście odwiedzający Carabram mają
możliwość poznania tych kultur poprzez ich oryginalną kuchnię, tradycyjne tańce,
muzykę i rozrywkę. W każdym pawilonie wystawione są również rekwizyty i
artefakty reprezentatywne dla danej kultury aby uzupełnić przeżycia
odwiedzających.
Histora
Festiwal Carabram zaczął się w 1982 roku w charakterze celebrowania
zróżnicowanej struktury etnicznej społeczności Brampton. Festiwal stał się
największymi w mieście obchodami poświęconymi wielokulturowości i
zróżnicowaniu etnicznemu. Carabram zaczął się od zaledwie kilku pawilonów:
Włoch, Ukrainy, Szkocji i Indii Zachodnich. Każdy pawilon prezentował swoją
kulturę poprzez pieśni, tańce, kostiumy, wystawy, jedzenie i napoje.
W kolejnych latach festiwal rozrastał się włączając więcej grup społecznych,
reprezentując szerszy zakres narodowości całego miasta. Każdego roku te grupy
społeczne zbierały się razem, aby umożliwić festiwalowi Carabram osiągnięcie
jego celu: umocnienia współpracy międzykulturowej, zwiększenia uznania dla
zróżnicowania etnicznego oraz ukazania życia różnych kultur w ich naturalnej,
żywej formie.

Po upływie dziesiątków lat, Carabram nadal jest dedykowany ochronie, rozwijaniu
i promowaniu dziedzictwa kulturowego - misji, którą rozpoczęliśmy w roku 1982.
Zespół Carabram składa się z Zarządu, po jednym przewodniczącym
reprezentującym każdy z Pawilonów, oraz wielu wolontariuszy, którzy
przyczyniają się do wspaniałego corocznego sukcesu festiwalu.
Misja
Carabram - Wielokulturowy Festiwal miasta Brampton, zachęca mieszkańców nie
tylko do celebrowania bogactwa kultury, z której oni pochodzą, ale również do
poznawania i szanowania innych kultur, które wniosły swój wkład do
zróżnicowanej struktury naszego miasta.
Staramy się:
 Promować zrozumienie i uznanie dla wielokulturowego charakteru miasta
Brampton
 Zapewnić przyjazne i wszechstronne forum, które prezentuje poszczególne
kultury
 Wyeliminować bariery kulturowe w mieście, poprzez zapewnienie
otwartego forum umożliwiające poznawanie i wzajemne oddziaływanie
różnych kultur
Aby to osiągnąć, dokładamy wszelkich starań by festiwal angażował wszystkich,
zapewniając zróżnicowany program, prezentujący poszczególne kultury w ich
prawdziwej formie.

