
 

 

 

17 એપ્રિલ 2018 

  

બ્રમૅ્પટન પોતાના કાન ભોંય પર ખલુ્લા રાખી ભપ્રિષ્ય માટ ેસતકક છે: 

નોર્કિસે્ટ GTA માાં મ્યપુ્રિક ક્ષતે્ર ેસિોત્તમ હોય તને ેNXNE ખાત ેપ્રનગાહમાાં લાિિામાાં આિશ ે

  

સાંગીતના તમામ ઉગતા કલાકારોન ેહાકલ કરિામાાં આિ ેછે કે તેઓ ‘પ્રર્સ ઇિ બ્રૅમ્પટન’ન ેપ્રનગાહ હેઠળ લાિિામાાં મદદરૂપ ર્ાય, શોકેસ અાંપ્રતમ 

તારીખ એપ્રિલ 27ના રોજ લાગુ 

  

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – એલેપ્રસયા કારાની ગ્રૅમી જીત પછી તરત, જેપ્રસ રેયેિનો JUNO અિૉર્ક, અન ેબ્રૅમ્પટન્સ આર્ટસક િૉક ઓફ ફેમના 

નોંધપાત્ર કલાકારો એગ્િકો લેપ્રિ અન ેહૉટલાઇન બ્લાંગનુાં ર્ાયરેક્ટર એક્સનુાં ઇન્ર્ક્શન ર્યુાં અન ેબ્રૅમ્પટન િૈપ્રવિક સાંગીત ક્ષેત્ર ેઆગળ ધપિાનુાં 

ચાલુ રાખે છે જે ઉગતા કલાકારોનુાં જન્મસ્ર્ળ હોિાનુાં પુરિાર ર્ાય છે. આજરોજ સીટી ઓ્ફ બ્રૅમ્પટન ેજાહેર કયુું કે તે પ્રિવિના અગ્ર મ્યપુ્રિક 

ફેપ્રસ્ટિલમાાં સહભાગી ર્ાય છે, નોર્ક બાય નોર્કઇસ્ટ (NXNE) જે પહેલિહેલી એિી ભાગીદારી છે જયાાં બ્રૅમ્પટનન ેજેમણ ેપોતાનુાં િતન 

બનાવયુાં છે એિા જોરદાર અન ેનિોદદત કલાકારો પર િકાશ ફેંકાશ.ે  

  

પ્રર્સ ઇિ બ્રમૅ્પટન NXNEના ભાગરૂપ ેજુન 15 અન ેશુક્રિારના રોજ દરિોલી (334, પ્રક્િન સ્રીટ, ર્બલ્ય,ુ ટોરોન્ટો) ખાતેના આઇકોપ્રનક 

લાઇિ મ્યુપ્રિક િેન્યુ પર ધમાલ મચાિશ.ે આ ઉત્તેજનાપણૂક કાયકક્રમમાાં સહભાગી ર્ઈ બ્રૅમ્પટનના ગૌરિની ઉજિણીમાાં જોર્ાઇ જાિ, સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન તમામ સ્ર્ાપ્રનક સાંગીતકારો, રેકૉર્ર્ુંગ આર્ટકસ્ટો અન ેબૅન્્સન ેબોલાિી રહ્યા છે જેર્ી તેમન ેમૂલ્યિાન એક્સ્પોિરની તક મળે જે 

તેમની મ્યુપ્રિકની કારદકદીઓન ેઆગળના સ્તર ેલઈ જિામાાં મદદરૂપ ર્ઈ શક.ે 

  

કિેી રીત ેસહભાગી ર્િુાં: તમામ જાનરના (genres) રેકૉર્ર્ુંગ આર્ટકસ્ટો અને બૅન્્સને culture@brampton.ca પર અરજીઓ 

કરિાનુાં આમાંત્રણ છે જે એપ્રિલ 27 સાાંજે 4 ET કરતા મોરુ્ાં ન હોય.  GTAના મ્યુપ્રિક ટેસ્ટમેકરો (એિા લોકો જેઓ િેબ-આધાદરત 

પ્લેટફોમક ચલાિે છે જયાાં તેમની રુપ્રચ અર્િા ચોક્કસ શૈલીના સાંગીતનો સાંગ્રહ ર્ાય છે) રજૂઆતોન ેક્યુરેટ કરશ ે(એટલેક ેિસ્તૂપ્રતકરણના 

સાંદભકમાાં યોગ્ય કલાકારો પસાંદ કરશ ેઅન ેગોઠિશ)ે; માત્ર સફળ અરજદારોનો સાંપકક મ ેમાસના મધ્યમાાં કરાશે. 

  

અરજી માટેના દદશાપ્રનદેશો સપ્રહત પ્રર્સ ઇિ બ્રૅમ્પટન પ્રિશ ેિધુ માપ્રહતી માટે અહીં મુલાકાત લો:www.brampton.ca/NXNE 

અર્િા અહીં ઇમેલ કરો culture@brampton.ca.  

  

GTAમાાં સૌર્ી યુિાન અન ેઅનન્યપણ ેિૈપ્રિધ્ય ધરાિતા શહેર તરીક ેબ્રૅમ્પટન એક સાચા સાાંસ્કૃપ્રતક કેન્ર તરીક ેઊભરી આવયુાં છે જે પ્રિવિની 

સૌર્ી સજકનાત્મક અન ેિમાણપ્રસદ્ધ િપ્રતભાઓન ેિોત્સાપ્રહત કર ેછે.  

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca
http://www.brampton.ca/NXNE
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca


 

 

પ્રર્સ ઇિ બ્રૅમ્પટન, NXNEની ટસે્ટમેકર પ્રસદરિ 2018નુાં એક દફચર હશ,ે જે કૅનેર્ાની મ્યુપ્રિક ક્ષેત્રની હસ્તીઓ, દર્પ્રજટલ ઇન્્લુએન્સરો, 

ઉદ્યોગનાાં અગ્રણીઓ, િાાંતીય, શહેરના અન ેરાષ્ટ્રીય અસોપ્રસએશનો, ઉદ્યોગનાાં અસોપ્રસએશનો, રેકૉર્કના લેબલો તેમજ બીજા ઘણાાં બધાાં દ્િારા 

િોગ્રામ કરિામાાં આિનાર કાયકક્રમોનો સેટ છે. 

  

શોકેસ માટે દટદકટો અને દરસ્ટબૅન્્સ અહીં ઉપલ્ધ છે nxne.com.  

-30- 

બ્રમૅ્પટન પ્રિશાળ આયોજનો પ્રિષ ેપ્રિચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતુાં ભપ્રિષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની િૃપ્રદ્ધ, યુિાની અન ે

િૈપ્રિધ્ય આપણને અલગ ઓળખ િદાન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ાના ઇનોિેશન સૂપર કૉદરર્ોર ખાતે પ્રસ્ર્ત છીએ જયાાં રોકાણોને િોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ અન ેિૈપ્રવિક સ્તરે અમારી 

સફળતામાાં િૃપ્રદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી રહ્યા છીએ એિા ગપ્રતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરિની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેર્ી તે એક જોર્ાણ ધરાિતુાં શહેર બને જે િિતકનાત્મક, વયાપક અન ેસાહપ્રસક હોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અહીં િધુ જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

મીરિયા સપંર્ક (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગરિલ (Natalie Stogdill) 

મીરિયા ર્ોર્િકનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.nxne.com/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

