
ÂM NHẠC: DJ Yasmeenah

ĐỒ ĂN: Soul Lao, Yum Yum, Youniverse, 
Que Tal Street Eats và Spinning Wylde 

THỰC HIỆN: bởi Kalpulli Yaocenoxtli

KÍCH HOẠT NGHỆ THUẬT: Christopher 
Lutter-Gardella và Ua Si Creative

Thành phố Bloomington đang tiếp tục giám sát 
diễn biến dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức 
khỏe và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Vui 
lòng truy cập địa chỉ blm.mn/covid để biết 
thông tin mới nhất về các hướng dẫn hoặc hủy 
bỏ sự kiện.

Thành phố Bloomington không phân biệt đối 
xử hoặc từ chối các quyền lợi của các dịch vụ, 
chương trình hoặc hoạt động của mình đối với  
một người đủ điều kiện vì lý do người này bị 
khuyết tật.  Để yêu cầu cung cấp phương tiện 
hỗ trợ hợp lý, yêu cầu cung cấp thêm thông tin 
hoặc để gửi đơn khiếu nại, hãy liên hệ với Bộ 
phận Tiếp cận và Gắn kết Cộng đồng, Thành 
phố Bloomington, 1800 West Old Shakopee 
Road, Bloomington, MN 55431-3027; 952-563-
8733, MN Relay 711.

*Người đoạt giải phải có mặt để nhận giải.

Kỷ niệm hoàn thành WE, một trong những bức 
tranh tường dài nhất của tiểu bang Minnesota. WE 
phác họa chân dung các nghệ sĩ Andrés Guzmán + 
Xee Reiter, City Mischief Murals ft. Thomasina 
Topbear + Tom Jay, Marlena Myles, Martzia 
Thometz, Reggie LeFlore và Ua Si Creative.

Ngày 18 tháng
9 năm 2021
5 GIỜ chiều - 10 GIỜ tối

3001 AMERICAN BLVD. E.
BLOOMINGTON, MN 55425

Hãy đăng ký và giành giải thưởng!*
Hãy đăng ký tại địa chỉ https://bit.ly/sunsetmural để bạn có cơ hội 
giành một giải thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bức tranh tường WE và Bữa Tiệc Đường Phố Lúc Hoàng Hôn được Thành 
phố Bloomington và hãng mỹ phẩm Artistry tài trợ. Xin cảm ơn các đối 
tác Forecast Public Art, McGough, Metro Transit và Xcel Energy. 

Để biết thêm thông tin hoặc khả năng tham gia, vui lòng liên hệ với địa 
chỉ email hello@uasicreative.com

THẢM  
TRANG TRÍ  
TƯỜNG


