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“આ છે બ્રમૅ્પટન (This Is Brampton)” પ્રસ્તતૂત: જુન 15 

GTAના નોર્થવસે્ટનુું સુંગીત, ફિલ્મો અન ેસુંસ્કૃતત NXNE ખાત ેભગેા ર્શ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાફિયો – જૂન 15ના િોજ, બ્રૅમ્પટનને પોતાનુું વતન માનતા હોય એવા એકદમ જોિદાિ નવોફદત કલાકાિોની પ્રસ્તૂતત ટોિોન્ટો 

ખાતેની ફિવોલીમાું જે એક આઇકોતનક લાઇવ મ્યુતિકનુું વને્યુ ગણાય છે તે બ્રૅમ્પટનમય ર્ઈ જશ.ે આ ક્યાિેય ન ર્ઈ હોય એવી પ્રર્મ વખત 

ર્નાિી તવશ્વના અગ્રેસિ ગણાતા મ્યુતિક િેતસ્ટવલ નોર્થ બાય નોર્થઈસ્ટ (North by Northeast) (NXNE) સાર્નેી ભાગીદાિી છે જે 

તેઓના ટેસ્ટમેકસથ ક્લબ લૅન્ડ તસફિિ (Tastemakers Club Land Series)નો ભાગ હશ.ે શહિેમાું સુંગીતના ક્ષતે્રની સમૃતધિનો આ 

િોમાુંચક પુિાવો છે.  

જેનુું હોસસ્ટુંગ મતલ્ટ-પ્લૅફટનમ મ્યુતિક તનમાથતા ઈસ્ટબાઉન્ડ (EestBound) 

ધવાિા ર્યુું છે, જેમણે ટ્રેતવસ સ્કૉટ (Travis Scott), યુંગ ર્ગ (Young 

Thug) અને બીજા ઘણા બિાું સારે્ ટ્રૅક્સનુું તનમાથણ કયુું છે, આ લાઇનઅપનુું 

વ્યવસ્ર્ાપન નોય્િ (Noyz) (િેકૉર્ડુંગ આર્ટથસ્ટ), ડેતનિ જોન્સ (Denise 

Jones) (એક્સકો લેતવ [Exco Levi] માટે આર્ટથસ્ટ મેનેજમેન્ટ) અને એફિન ઍતશ્લ (Erin Ashley) (તહપ હૉપ સુંપાદક, 

NOW મેગેતિન) ની મદદર્ી ર્યુું છે જેર્ી બ્રૅમ્પટનના સૌર્ી િોમાુંચક વ્યવસાતયક કલાકાિ બનવાની તૈયાિીમાું હોય એવી નવોફદત 

પ્રતતભાઓનુું પ્રતતતનતિત્વ ર્ઈ શકે. 

તર્સ ઇિ બ્રમૅ્પટન શોકેસમાું ભાગ લેશ:ે 

 વાિ (Vaz) @vazmusic 

 સેલેના તિલ્લૉન (Selena Dhillon) @selenadhillon 

 િાબ (Phab) @1phab 

 એવફિસર્ુંગઓશૉન (EverythingOShauN) @EverythingOShaun  

 

આ પ્રસુંગ અને ઉચ્ચ અપકે્ષાઓ િાખવામાું આવે છે એવા "સૂપિફ્લાય (Superfly)"નુું વલ્ડથ તપ્રતમઅિ પણ એક જ સમયે ર્શ ે– જે 1972ના 

ક્લાતસકની ફિમેક છે, જે બ્રૅમ્પટનના પોતતકા કહી શકાય એવા આર્ટસથ વૉક ઓિ િેમના સૌર્ી નવીન પ્રવેશ કિનાિ, ફડિેક્ટિ X ધવાિા ર્યેલ પુનઃ 

સજથન છે. ફડિેક્ટિ Xની સિળતાન ેવિાવવા માટ ેતર્સ ઇિ બ્રૅમ્પટન શોકેસ દિતમયાન િૅપિ ફ્યુચિ (Future) ધવાિા તનર્મથત "વૉક ઓન 

સમુંક્સ” અન ે"નો શમે”નો સમાવેશ કિતા સાઉન્ડટ્રેકના ન્યુ મ્યુતિકને પણ વગાડવામાું આવશ.ે 

 

http://www.twitter.com/vazmusic
http://www.twitter.com/selenadhillon
http://www.twitter.com/1phab
http://www.twitter.com/everythingoshaun


 

 

ક્યાિ ે શુક્રવાિ, જૂન 15, 2018  

સમય:  ધવાિ ખુલશ ેસાુંજે 9 વાગ્યે 

ક્યાું: ફિવોતલ, 334 તક્વન સ્ટ્રીટ વેસ્ટ, ટોિોન્ટો 

ફટફકટ: તર્સ ઇિ બ્રમૅ્પટન શોકેસની ફટફકટો અન ેફિસ્ટબનૅ્્સની કકુંમત છે $29. અહીં ઉપલબ્િ છે nxne.com. 
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બ્રમૅ્પટન તવશાળ આયોજનો તવષ ેતવચાિ ેછે. અમે તીક્ષ્ણ િોકસ િિાવતુું ભતવષ્ય માટે તયૈાિ સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃતધિ, યુવાની અન ેવૈતવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપિ કૉફિડોિ ખાતે તસ્ર્ત છીએ જયાું િોકાણોન ેપ્રોત્સાતહત કિીએ છીએ અન ેવૈતશ્વક સ્તિે અમાિી સિળતામાું વૃતધિ કિી િહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

િહ્યા છીએ એવા ગતતશીલ શહેિી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅહીં કામ કિતા લોકોમાું ગૌિવની લાગણીનો સુંચાિ કિે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ િપાવી િહ્યા છીએ જેર્ી તે એક જોડાણ 

િિાવતુું શહેિ બન ેજે પ્રવતથનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહતસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પિ િોલો કિો. અહીં વિુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 
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