
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/25/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ארגאניזאציעס צו   1,000מיליאן דאלער פאר איבער  31גאווערנער האוקול אנאנסירט מער ווי 
   פארברייטערן און פארשטערקערן קונסט לענגאויס ניו יארק סטעיט

   
פאנדעמיע ערהוילונג פאר ארגאניזאציעס און העכערט צוטריט צו  -דער-נאךפינאנצירונג שטיצט 

   קונסטווערק אינערהאלב ארטיגע קאמיוניטיס
   

פארצוזעצן דאס    סעפטעמבער׳ס רעקארד קאפיטאל פינאנצירונג גרענטס בויען ווייטער אויף
   צוריקברענגען קונסט

   
   

מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו   32גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז באלד 
ותפות׳ן,  גרענט ּפַארטנערס, קונסט ש-ארגאניזאציעס וועלכע רעכענען אריין סטעיט קאמיוניטי רי 1,032

און קונסט ארגאניזאציעס לענגאויס דעם סטעיט. די דאזיגע ׳ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסט׳ 
גרענטס וועלן פארמערן צוטריט צו נייטיגע קונסט פינאנצירונג אינערהאלב ארטיגע קאמיוניטיס און וועלן  

   צושטעלן קריטישע שטיצע פאר ארגאניזאציעס וועלכע ערהוילן זיך נאך.
   

נויטיגע טייל פון ניו יארק׳ס אידענטיטעט, און בשעת די פאריגע צוויי  -״קונסט און קולטור זענען א העכסט
  יאר זענען געווען אויסגעשטעלט צו שוועריגקייטן, נעמען מיר שריטן צו פארזיכערן א שטארקן אומקער,״

י לעצטע באדייטנדע  מיליאן דאלער איז ד 32״די דאזיגע האט גאווערנער האוקול געזאגט. 
אינוועסטירונג אין דעם סטעיט׳ס פרעצעדענטלאזע באמיאונגען צו פארשטערקערן קונסט און צוריק  

   ענטפאנגען די וועלט מיטצולעבן ניו יארק׳ס שאפערישקייט.״
   

   .קען מען באקומען דא א פולע ליסטע פון באשאנקענע
   

דאלער   13,310,000וועלן צושטעלן   23יאר -וואוקס און קאפאציטעט׳ גרענטס פאר פינאנץ-די ׳ווידער
אינסטיטוציעס. די געלטער וועלן אויסהאלטן דאס אויפנעמען פרישע איינגעשטעלטע פאר  989פאר 

ודיענץ אנטוויקלונג און דאס איינקויפן  קונסט ארגאניזאציעס, פינאנצירן פובליק פראגראמען, און שטיצן א
   נייטיגע זיכערהייט געצייג. 

   
דאלער, הייבן ארויס ארטיגע   11,938,716גרענטס, א סך הכל פון  -סטעיט׳יגע קאמיוניטי רי-די גאנץ

ראיאנישע קונסט ארגאניזאציע. דערנאך, טוען די ארגאניזאציעס   24באשלוסן דורכ׳ן פינאנצירן  
רע ארטיגע קונסט גרופעס און קונסטלער דורך קאמיוניטי קונסטלעריי, קונסט עדיוקעשען  אויסהאלטן זייע

ארגאניזאציעס מיט   19די פארטנערשיפ גרענטס באפולמעכטיגן  און באזונדערע קונסטלער שטיצע.
דאלער  6,609,892קענטעניס אין ספעציפישע קונסט דיסציפלין און פירונגען, כדי דירעקט אויסצוטיילן 

אויסצוהאלטן א ברייטן ספעקטרום פון דינאמישע קונסט פראגראמען און סערוויסעס. אינאיינעם, טוען די  
גרענטס און פארטנערשיפ גרענטס אויסניצן די ארטיגע קענטעניס פון  -סטעיט׳יגע קאמיוניטי רי-גאנץ

און קונסטלער קולטורעלע מיטארבעטער צו פארברייטערן צוטריט פאר קלענערע קונסט ארגאניזאציעס 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-150-million-capital-funding-opportunities-open-arts&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jPeWS%2BkDgHEmbkEBL37mOIUex6dGTdwGPWq8LX7HTsc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2023_Round_1_Awards_List.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vZ8mBjfnZ7REt6PxuMmrgjweSLETG2SQ%2FfDhP%2Bx69Hk%3D&reserved=0


האלט אויס די   NYSCAאון גלייכצייטיג אויסציען ווי ווייט עס גרייכט די פינאנצירונג צו פארזיכערן אז 
   קאונטיס. 62ווייטערדיגע וואוקס פון דעם שעפערישן סעקטאר אין אלע 

   
מיליאן דאלער אין קאפיטאל   150אום סעפטעמבער, האט גאווערנער האוקול געמאלדן א רעקארד 

׳ס קאפיטאל פראיעקטן פאנד. די דאזיגע פרעצעדענטלאזע NYSCAפינאנצירונג צו באקומען דורך 
צו מאכן  יעריגע פינאנצירונג אויף גרינגער -מיליאן דאלער אין נייע, מולטי 100אינוועסטירונג רעכנט אריין  

מאכן. -פארנעמיגע פראיעקטן וועלכע שטעלן צום ערשט דאס קאמיוניטי אנטוויקלונג און פלאץ-גרויס
NYSCA90דורכגעפירטן בודזשעט רעכנט אריין נאך  23יאר -׳ס היסטארישע פינאנצירונג אינעם פינאנץ  

- יפס, גאנץמיליאן דאלער פאר ארגאניזאציעס, קונסטלער, ספעציעלע געלעגנהייטן, פארטנערש
גרענט   NYSCAוואוקס און קאפאציטעט׳. אנדערע -גרענטס און ׳ווידער-סטעיט׳יגע קאמיוניטי רי

   באקומער וועלן אויסגעמאלדן ווערן ביים ענדע פון דעם יאר.
   

 ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסטווערק עקזעקיוטיוו דירעקטאר מארא מאנוס האט געזאגט,
פאנדעמיע, האבן קונסטווערק ארגאניזאציעס געדארפט אפזאגן שטאב מיטגלידער און  ״דורכאויס דער  

אפרופן פראגראמען, פאראורזאכנדיג א פארלוסט פון פארבינדונג מיט׳ן עולם און קאמיוניטי שטיצע. נאך  
שטעלט  אלץ אויסשטייענדיג פילע שוועריגקייטן, וועלן די ארגאניזאציעס געניסן פון ערהוילונג שטיצע צוגע

וואוקס און קאפאציטעט׳ גרענטס פארצוזעצן זייער אינאוואציע און אנטוויקלונג אינעם  -דורך ׳ווידער
גרענטס, איז דער  -סטעיט׳יגע קאמיוניטי רי-אינאיינעם מיט אונזער פארטנערשיפ און גאנץ קומענדע יאר.

הויערליך דאנקבאר פאר די  שטאפל פון אפרופנדער פינאנצירונג פרעצעדענטלאז, און מיר זענען אומגע
   שטיצע פון דער גאווערנער און די לעגיסלאטור.״

   
  NYSCA״ ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסטווערק פארזיצערין קאטערינע ניקאלס האט געזאגט,

אפלאדירט גאווערנער האוקול און אונזער סטעיט לעגיסלאטור פאר׳ן ערמעגליכן די נייטיגע גרענטס.  
ליגע צוזאמארבעטשאפטן, וועט די פינאנצירונג מאכן איר וועג צו קונסטלער, ארגאניזאציעס, דורך צענד

פעסטיוואלן, און פראגראמען לענגאויס אונזער סטעיט. די קונסטווערק זענען נייטיג אויף צו בויען אונזערע  
טגלידער,  ׳ס געניטע פאנעל מיNYSCAקאמיוניטיס און איך בין זייער שטאלץ פון די ארבעט פון 

איינגעשטעלטע און קאונסיל וועלכע האבן פארזיכערט אז די פינאנצירונג וועט ווערן צוגעטיילט פאר  
   ארטיגע ארגאניזאציעס וועמען עס קומט זיך.״

   
, ״עס איז וויכטיגער ווי סיי ווען פריער צו דירעקט שטיצן  סטעיט סענאטאר האזע סעראנא האט געזאגט

  NYSCA זיי זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון די פאנדעמיע שוועריגקייטן.די קונסטווערק בשעת 
די   ארבעט מיט ארגאניזאציעס לענגאויס דעם סטעיט צו פינאנצירן די קונסטווערק אין יעדע איינציגע.

   פרעצעדענטלאזע שטאפל פון קונסטווערק שטיצע וועט בויען א שטערקערע ניו יארק.״
   

״אלס נייטיגע עקאנאמישע טרייבער, איז    גליד דעניעל א׳דאנעל האט געזאגט, מיט-אסעמבלי
קונסטווערק פינאנצירונג קריטיש פאר ניו יארק׳ס עקאנאמיע, אונזער געזונט, אונזער 

שטאנדהאפטיגקייט, און אונזער פאזיציע אלס קולטורעלע פירער. ניו יארק פירט דעם וועג אין פארזיכערן  
   ערק זעצט פאר צו אינאווירן און אינספירירן. איך אפלאדיר די היסטארישע שטיצע.״אז אונזער קונסטוו

   
   וועגן דעם ניו יארק סטעיט קאונסיל אויף די ַארטס

די קונסטווערק און די קולטור וועלכע מאכן   –און רוקט פאראויס  –די קאונסיל פאר קונסטווערק היט אויף 
ניו יארק סטעיט אן אויסערגעווענטליך גוטע פלאץ צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן. דער קאונסיל האלט 

שטייערונגען וואס קונסט גיבט פאר  אויף די רעכטן פון אלע ניו יארקער צו געניסן פון די גאר וויכטיגע ביי
קוואליטעט. צו שטיצן די אנגייענדע  -אונזערע קאמיוניטיס, בילדונג, עקאנאמישע אנטוויקלונג, און לעבנס

ערהוילונג פון קונסט לענגאויס ניו יארק סטעיט, וועט דער קאונסיל אויף קונסטווערק אויסטיילן רעקארד  



ושטעלנדיג שטיצע לענגאויס די גאנצע ברייטפארנעמיגקייט פון  , צ 2023יאר -פינאנצירונג אין פינאנץ
   קונסט, אריינגערעכנט געווידמעטע שטיצע פאר קונסט בילדונג און אונטערפארטרעטענע קאמיוניטיס.

   
פירן ניו יארק'ס שאפערישע קולטור דורכ׳ן  -דער קאונסיל פאר קונסטווערק טוט ווייטער פאראויס

ין דעם פעלד און צושטעלן ארגאניזירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג  צוזאמברענגען פירער א
געלעגנהייטן און אזוי אויך אינפארמאציע קוועלער. דער קאונסיל, געשאפן דורך גאווערנאר נעלסאן 

און אנגעהאלטן ווייטער מיט די שטיצע פון גאווערנאר קעטי האוקול און דער ניו   1960ראקעפעלער אום 
ט לעגיסלאטור,איז אן אגענטור וואס איז א טייל פון דעם עקזעקיוטיוו צווייג. פאר מער  יארק סטעי

׳ס NYSCA, און פאלגט נאך http://www.arts.ny.gov , ביטע באזוכטNYSCAאינפארמאציע איבער 
    .NYSCouncilontheArts@ און אינסטאגראם NYSCArts@  פעיסבוק בלאט, טוויטער
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