
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટનના સગંીતકાિો કનેડેાના ટોચના સગંીત ઉત્સવો પકૈી એકમા ંપોતાના સગંીત સિૂોની  

િમઝટ બોલાવશ ે

 
ધિસ ઇઝ બ્રમે્પટન (This is Brampton) @NXNE શકુ્રવાિ, જૂન 7 ના ંિોજ યોજાશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે24, 2019) – તમાિા સગંીત જલસા માટેના વસ્ત્રો (કન્સટટ આઉટરિટ) પહેિીને જીવંત સગંીતની મહત્વની િારીનો 

આનંદ માણવા તૈયાિ થઇ જાવ, જેમાં બ્રમે્પટનના શે્રષ્ઠ ઉભિતા પ્રધતભાશાળી સગંીતકાિો ભવ્ય સગંીત િજૂ કિશ!ે 

 

This is Brampton (ધિસ ઇઝ બ્રેમ્પટન)નો 2019 North by Northeast (NXNE) કાયટક્રમ શુક્રવાિ, જૂન 7 ના ંિોજ, િાર ે9 વાગ્યે 

યોજાશે. આ વર્ટનુ ંશૉકેસ (પ્રદશટન) ટોિોન્ટોના મુખ્ય જીવંત સંગીત સ્ત્થળો પૈકી એકમા ંયોજાશ,ે The Hideout (િી હાઇડઆઉટ) જે 

ટોિોન્ટોમાં અહીં ધસ્ત્થત છેેઃ 423 College Street (કોલેજ સ્ત્રીટ) પિ. 

 

This is Brampton @NXNE એ બ્રેમ્પટનના કલાકાિો અન ેઔદ્યોધગક ધનષ્ણાતોની પનેલે પસદં કિેલંુ, સ્ત્થાધનક પ્રધતભાઓ દશાટવતું 

પ્રદશટન છે. કેનેડાના ટોચના સગંીત ઉત્સવો પૈકી એકમા ંસ્ત્ટેજ પિ જીવંત પ્રસાિણ કિતા આપણા ંશહેિના ધનષ્ણાત અન ેઉભિતા સગંીતકાિોનું 

સંગીત માણવા દિેક વ્યધતતને ધનમરંણ આપવામા ંઆવ ેછે. 

આ વર્ટના This is Brampton પ્રદશટનની લાક્ષધણકતાઓ છે: 

 

ઝેની-સૉલ (ZeneSoul) 

એક ઉભિતી સ્ત્વતંર R&B કલાકાિ અને ગીતકાિ, ઝેની-સૉલે તેણીની સંગીત કાિરકદીની શરૂઆત 2018 ની ઓગસ્ત્ટમા ંપોતાના પહેલા 

સસંગલ આલ્બમ “Pricey” (પ્રાઇસી)થી કિી હતી. 2019 ના ંમાચટમાં, ઝેની-સૉલે તેણીની પહેલી EP, “WORTH” (વથટ) િજૂ કિી હતી.  

કઇૅ મ્યધુઝક (Kaë Music) 

આઇકોધનક ટોિોન્ટો િૅગી (reggae) બને્ડનો એક ભૂતપવૂટ ભાગ, િી સેન્સેશન બેન્ડ, કૅઇ મ્યુધઝકે રડસેમ્બિ 2015 મા ંબ ેકવિના સસગંલ 

આલ્બમ્સ િજૂ કયાટ. તણેીએ પોતાનું પહેલંુ અસલ સસગંલ આલ્બમ રડસેમ્બિ 2016 મા ંલખીને િજૂ કયુું, જેનુ ંનામ હતુ ં“િી સ્ત્રગલ ઇઝ િીયલ 

(The Struggle is Real)”, અન ેતેણી હાલમા ંપોતાના EP પિ કામ કિી િહી છે. 

િીકો રિિ ૅ(Reeko Rieffe) 

હેઇતી વંશીય મૂળના પણ બ્રેમ્પટનમાં જન્મીન,ે િીકો રિિૅ પોત ેક્રીઓલ (Creole) અને બહુસાંસ્ત્કૃધતક અવાજો કાઢે છે. આ ઉભિતો કલાકાિ 

200,000 ઉપિાતં સ્ત્રીમ્સ પ્લેટિોમટ-વાઇડ અન ેYouTube પિ કલુ 30,000 દશટકો સાથે, પોતાના માટ ેઓનલાઇન નામ બનાવી િહ્યો છે.  

નોય્ઝ (Noyz), રમેઇેન (Tremayne) અન ેસ્ત્કૉટી િૉિ (Scotty IV) 

નોય્ઝ સ્ત્થાધનક સગંીતકાિ (MC), ધમધમક્રી કલાકાિ (સ્ત્પોકન વડટ આર્ટટસ્ત્ટ) અન ેપ્રોડ્યુસિ છે. લેખન, િકૅોર્ડુંગ અન ેસંગીતમા ંપ્રધવણતા ઉપિાંત, 

તે સામુદાધયક માનધસક આિોગ્ય ચળવળકાિ છે જે ગીતકાિની િોગ મટાડવાની અન ેપરિવતટનકાિી શધતતઓ માિિત ેજુવાનો સાથ ેપ્રવૃત્તમય િહે 

છે. 

રેમેઇન પોતાની બાંય પિ દોિેલા પોતાના હ્રદય માટે જાણીતો ધહપ-હોપ કલાકાિ છે જે કાવ્યમય, પિંપિાગત ધશકાગો ધહપ હોપનું હાદટ, અને 

આિુધનક ટોિોન્ટોના સમકાલીન પચેવાળા ધ્વધનતિંગોને ધમધશ્રત કિ ેછે.  



 

 

સ્ત્કૉટી િૉિ GTA મા ંધહપ-હોપ દૃશ્યની બીજી બાજુ દશાટવે છે. રમેેઇન અન ેસ્ત્કૉટી િૉિ ટોિોન્ટોના સ્ત્ટ ેઆઉટ લૅટ કલેધતટવનો ભાગ બનાવે 

છે.   

 

આ બીજુ વર્ટ હશ ેકે જ્યાિે આપણં શહેિ NXNE મા ંNXNE તલબ લેન્ડ સીિીઝના ભાગ તિીક ેસહભાગી થઇ િહ્યુ ંછે, જે કાયટક્રમમા ં

ટોચના કેનેરડયન સંગીતકાિો, ઔદ્યોધગક આગેવાનો અને સગંઠનો જોડાય છે. ટોિોન્ટોના કેટલાક મુખ્ય સ્ત્થળો પિ યોજાતા, આ વર્ટના ઉત્સવમા ં

40 ઉપિાંત શૉ જોવા મળશ.ે 

રટરકટો વેબસાઇટ NXNE.com પિ, અને ગેટ પિ ઉપલબ્િ છે. િેધસ્ત્ટવલ રિસ્ત્ટબને્ડની રકમત $29 છે અન ેતમામ તલબ લેન્ડ શૉનો પ્રવેશ 

પૂિો પાડ ેછે. NXNE એક વૈધવવક સંગીત અને િમતોનો ઉત્સવ છે, હવે પોતાનું 25 મુ ંવર્ટ ઉજવી િહ્યુ ંછે, જે સમગ્ર ડાઉનટાઉન ટોિોન્ટો 

સ્ત્થળોમા ંયોજાય છે. 

This is Brampton @NXNE ધવશ ેવિુ માધહતી મેળવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/NXNE.   

 

અવતિણ (તવૉટ): 

 

“તકથી ભિપૂિ શહેિ તિીક,ે સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન આપણાં સમુદાયમા ંઍવોડટ ધવજેતા કલાકાિોથી માંડીને ઉભિતા કલાકાિો, જેવા ધવશાળ 

વૈધવધ્યને સહાયતા કિવામાં ગૌિવ િિાવ ેછે. This is Brampton શૉકેસ સ્ત્થાધનક સંગીતકાિો માટે તઓે કનેેડાના ટોચના સંગીત ઉત્સવો 

પૈકી એકમા ંશુ ંકિી શક ેછે તે દુધનયાને દેખાડવાની આવચયટચરકત તક છે.” 

- મેયિ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 
ધમરડયા સપંકટ: 

મોધનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડટનેટિ, ધમરડયા એન્ડ કમ્યુધનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓિ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://www.nxne.com/
http://www.brampton.ca/NXNE
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

