
Punjabi 

SpectaculArts 

ਡਾਂਸ | ਆਰਟਸ | ਿਥਏਟਰ | ਸੰਗੀਤ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2019 | ਬੈ�ਡਫ਼ੋਰਡ ਪਾਰਕ | ਸਵੇਰ ੇ11.30 ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੱਕ 

ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਵਾ,ਂ ਿਸੱਿਖਆ, ਅੰਤਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦ ੇਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। 
 

ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਿਵਿਵਧਤਾ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। SpectaculArts ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਿਵਧਤਾ ਵਾਲੇ ਇਵ�ਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 
30% ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਵ�ਟਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵ ਹੈ। SpectaculArts ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ 
ਇਵ�ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਿਨਰਿਵਵਾਦਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਰੰਗੀਨ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਵ�ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

SpectaculArts ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹ:ੈ 

• ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਵਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 
• ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 
• ਬਰ੍ੈਡਫੋਰਡ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵ� ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ‘ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਲਾਓ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 
• ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਸਿ�ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਇਵ�ਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੋ-ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਲਆਉਣਾ 
• ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਇਵ�ਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਚਾਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ 
• ਸਾਡੀ ਚੇਿਰਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਡੀਕੇਐਮਐ�ਸ (DKMS) ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜੋ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਏ 
• ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ 
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰ੍ੈਡਫ਼ੋਰਡ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਪਾਂਸਰਿਸ਼ਪ ਅਤ ੇਡੋਨੇਸ਼ਨ 

ਿਵਿਗਆਪਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸ� ਸਟਰ੍ੀਟ ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰੋਸ਼ਰ/ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 120,000 ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ 
ਿਵਿਗਆਪਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 
SpectaculArts ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇਾ ਲੋਗੋ ਸਾਡ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਤੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਿਲੰਕ, ਸਾਡ ੇਬਰੋਸ਼ਰ / 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ/ਸਟਰ੍ੀਟ ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪੈਕਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ' ਤੇ ਜਾਓ: https://www.spectacularts.co.uk/donations-sponsorship-advertising/ 

https://www.spectacularts.co.uk/donations-sponsorship-advertising/


SpectaculArts ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾ,ਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਹਿਮਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਅਸ� ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੈਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੰਮ ੇਸਮ� ਲਈ ਪੇਡ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ: 

• SpectaculArts ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਵ�ਟਾਂ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਬੈ�ਡਫ਼ੋਰਡ ਦੀ ਪਰ੍ੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇਵ�ਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ 

ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
• ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਲਈ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੱਬ/ਿਬਲਿਡੰਗ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਿਵਜ਼ਨ 
• SpectaculArts ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਆਦਾ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਲੋਕਾ ਂਤਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 120,000 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਤਕ 

ਪਹੰੁਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਇੰਡੀਪ�ਡ�ਟ, ਵੀ ਲਵ ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ, ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ ਬੋਰ ੋਕ�ਸਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
• SpectaculArts ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 
ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕਾ,ਂ ਸੰਗਠਨਾ ਂਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। BACS ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ:ੋ 
 
SpectaculArts ਸੋਰਟ ਕੋਡ 20 05 73 ਖਾਤਾ ਨ.ੰ 20785385 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB94h4qnmuq1Dg_TM94IoB8gluVxwWHotjxaKe3ZDfERUHjg/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ amanda@spectacularts.co.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01234 861 656,  

ਈਮੇਲ: info@spectacularts.co.uk ,  

 https://www.spectacularts.co.uk/ 

ਫੇਸਬੁੱਕ : https://www.facebook.com/BedsSpectaculArts/ 

ਟਿਵੱਟਰ : https://twitter.com/Spectacularts1 

ਇੰਸਟਾਗਰ੍ਾਮ : https://www.instagram.com/spectacularts1/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB94h4qnmuq1Dg_TM94IoB8gluVxwWHotjxaKe3ZDfERUHjg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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