Carabram இற்கு வருக வருக
எங்கள் அனைத்து Carabram விருந்திைர்களே ,
மீ ள்வருனகதருபவர்களே மற்றும் முதல் முனை வருபவர்களே
வருக வருக. Carabramல் உள்ே அனைவருளம ஒரு
தைித்துவமாை குடும்ப நிகழ்னவ உங்களுக்குக்
ககாண்டுவருவதில் கடுனமயாக உனைத்துள்ேைர். இது
களைடிய பன்முகக் கலாச்சாரத்தின் சிைப்னப மிகச்சிைந்த
அேவில் ஒருங்கினைப்பதுடன் என்றும் எங்கள் அதிஉயர்
ளதசத்தின் அைனகத் தழுவி உங்கனே ஆட்ககாள்ளும் எை நாம்
நம்புகிளைாம். ஒன்றிணைந்த நாங்களே கனடா!
பாதுகாப்பாக இருங்கள், நன்ைாக இருங்கள், மகிழுங்கள். மீ ள்
வருணகதரும் எங்கள் விருந்தினர்களே, உங்கள்
ததாடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. முதல் முணறயாக வரும்
எங்கள் விருந்தினர்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு மிகவும்
மனமார்ந்த வரளவற்ணை அேிக்கிளறாம்.

ஜூணை மாதத்தின் இரண்டாவது வார இறுதியில்
எங்களுடன் ளசர்ந்து, மூன்று நாட்கேில் உைகத்ணத
அனுைவியுங்கள்.
Carabram என்பது உைவுகபாழுதுளபாக்கு மற்றும் கல்வி மூலம்
பிராம்ப்டன் முழுவதுமாை கலாச்சாரங்கனே ஒன்ைினைக்கும்
ஒரு வருடாந்த பன்முகக் கலாச்சார விைாவாகும்.
இத்திருவிைாவாைது ஆண்டுளதாறும் ஜூனல மாதம்
இரண்டாவது வார இறுதியில் நனடகபறுகிைது. மற்றும்
கடாராண்ளடா கபரும்பாகம் முழுவதிலும் இருந்து
விருந்திைர்கனே வரளவற்கிைது.
உலககங்கிலும் உள்ே கவவ்ளவறு கலாச்சாரங்கனே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வனகயில் பிராம்ப்டன் முழுவதும்
உள்ே நினலயங்கள் முழுனமயாக மாற்ைப்பட்டுள்ேை. Carabram
இற்கு வருனகதருபவர்களுக்கு இந்த கலாச்சாரங்கனே
அவற்ைின் தைித்துவமாை உைவு வனககள் மற்றும் பாரம்பரிய
நடைம், இனச மற்றும் கபாழுதுளபாக்கு மூலம்
அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ேது. ஒவ்கவாரு

கபவிலியனும் பார்னவயாேர்களுக்கு முழு அனுபவத்னத
வைங்குவதற்காக ஒவ்கவாரு கலாச்சாரத்தினையும்
காட்சிப்படுத்தும் கனலப்கபாருட்கனே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அம்சங்கனேயும் ககாண்டுள்ேது.
வரைாறு

1982 ஆம் ஆண்டில், பிராம்ப்டைின் பல்ளவறு இை சமூகங்கனேக்
ககாண்டாடுவதற்காை ஒரு வைிமுனையாக Carabram
கதாடங்கப்பட்டது. இந்த திருவிைாவாைது இன் நகரத்தின்
மிகப்கபரிய கலாச்சார மற்றும் பன்முகத்தன்னமயின்
ககாண்டாட்டமாக மாற்ைமனடயும். Carabram இத்தாலி,
உக்னரன், ஸ்காட்லாந்து மற்றும் ளமற்கிந்திய தீவுகள் ஆகிய
நான்கு கபவிலியன்களுடளைளய ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஒவ்கவாரு கபவிலியனும் பாடல், நடைம், உனடகள், காட்சிகள்,
உைவு மற்றும் பாைங்கள் மூலம் தங்கள் கலாச்சாரங்கனே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ைை. .
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகேில், திருவிைா நகரம் முழுவதும்
பரவலாை இைங்கனே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அதிகமாை
சமூக குழுக்கனே உள்ேடக்கியதாக விரிவனடயும்.
ஆண்டுளதாறும் இந்த சமூகக் குழுக்கள் ஒன்ைினைந்து
கலாச்சாரங்களுக்கு இனடளயயாை பரஸ்பர உைவுகள் என்னும்
அதன் வலுவாை இலக்னக Carabram அனடய அதற்கு
உதவுகின்ைை. பன்முகத்தன்னமக்கு அதிக பாராட்டுக்கள்
வைங்கப்படுவளதாடு அது பல்ளவறு கலாச்சாரங்கேின்
இதயத்துடிப்னபயும் சுவாசத்னதயும் அவற்ைின் உண்னமயாை,
கரிம வடிவத்தில் கவேிப்படுத்தவும் உதவுகின்ைது.
பல தசாப்தங்கள் கைிந்த பின்பும், Carabram 1982 ஆம் ஆண்டில்
நாங்கள் கதாடங்கிய கலாச்சார பாரம்பரியத்னத பாதுகாத்தல்,
ளமம்படுத்துதல் மற்றும் பிரச்சாரப்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக
அர்ப்பைித்துள்ேது.
Carabram குடும்பமாைது ஒரு இயக்குநர் குழுனவக்
ககாண்டுள்ேது, ஒவ்கவாரு கபவிலியனையும்
பிரதிைிதித்துவம் கசய்யும் ஒரு தனலவர் மற்றும் ஏராேமாை
தன்ைார்வலர்களும் உள்ேைர், இனவளய ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
விைானவ அற்புதமாை கவற்ைியாக அனமக்க உதவுகின்ைை.
ததாணைளநாக்கு

பிராம்ப்டைின் பன்முக கலாச்சார விைாவாை Carabram, மக்கள்
தங்கேது கசாந்த கசழுனமயாை கலாச்சாரங்கனே
ககாண்டாடுவதுடன் மட்டுமல்லாமல், எமது நகரத்தின்
பன்முகத்தன்னமக்கு பங்கேிக்கும் பிை கலாச்சாரங்கனேப்
பற்ைியும் அைிந்து ககாள்ேளவண்டும் என்றும் ஊக்குவிக்கிைது.
இவற்றுக்காக நாம் ததாடர்ந்து முயலுளவாம்:
✓ பிராம்ப்டைின் பன்முக கலாச்சார தன்னம குைித்த
புரிதனலயும் பாராட்னடயும் ஊக்குவித்தல்
✓ தைிப்பட்ட கலாச்சாரங்கனேக் கவேிப்படுத்தும் மகிழ்ச்சி
நினைந்ததும் மற்றும் பலனதயும் உள்ேடக்கிய
இனடகவேிய வைங்குதல்
✓ பிை கலாச்சாரங்கனேக் கற்றுக்ககாள்வதற்கும்
அவற்றுடன் கதாடர்புககாள்ேவும் ஒரு திைந்த
இனடகவேினய வைங்குவதன் மூலம் நகரத்தில்
கலாச்சார தனடகனே நீக்குதல்
திருவிைா அனைவனரயும் உள்ேடக்கியது என்பனத
உறுதிகசய்வதன் மூலம் இனதச் கசய்ய நாங்கள் முயற்சி
கசய்கிளைாம், கலாச்சாரங்கனே அவற்ைின் உண்னமயாை
வடிவத்தில் காண்பிக்கும் கபாருட்டு பல்வனகப்பட்ட நிகழ்ச்சி
நிரல்கனே நாங்கள் வைங்குகிளைாம்.

