
 

 

 

24 ਮਾਰਚ 2016 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ (Garden Square) ਵ ਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਿੱਦਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਖੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾ ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਨਾਲ 

ਸਥਾਨਕ ਸੂੰਗੀਤਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਾਣ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਟੀ ਦੇ 

ਗਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਯ ਥ  ਾਈਬ੍ (Youth Vibe) – ਬ੍ ਿੱਿ ਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 - 8  ਜੇ (29 ਜ ਨ - 31 ਅਗਸਤ) 
 
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱਚ ਲਾਈ  ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ਫਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵ ਿੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਨਾਈਟ ਅਤ ੇਵਮਨੀ ਗੋਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੈਵਡਏਟਰ ਜਾਉਸਵਟੂੰਗ 

(ਤਲ ਾਰਬ੍ਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ) ਤਕ, ਯ ਥ ਨਾਈਟ ਕਈ ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਦਾ ਵ ਲਿੱਖਣ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮ 

ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਾਂ ਕ ਝ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉੱਘੀਆਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਲੂੰਚਟਾਈਮ ਲਾਈ  (Lunchtime Live) – ਸ਼ ਿੱਕਰ ਾਰ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 12 - 2  ਜੇ (3 ਜ ਨ - 2 ਸਤੂੰਬ੍ਰ) 
 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਲਿੱਖਣ ਲੂੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬ੍ਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡੀਜ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਆਰਵਟਸਟ ਸਪ੍ੌਟਲਾਈਟ (Friday Night Artist Spotlight) – ਸ਼ ਿੱਕਰ ਾਰ ਰਾਤ 8  ਜੇ (8 ਜ ਲਾਈ - 2 ਸਤੂੰਬ੍ਰ) 
 
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ  ਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਆਰਵਟਸਟ ਸਪ੍ੌਟਲਾਈਟ ਸੂੰਗੀਤ-ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲੇ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਾਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 8  ਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਾਂ, ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਮ ਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ੇਗਾ। ਬ੍ੈਂਡਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਵਮੂੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ।  
 

ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ (Community Showcase) – ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਸ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 12  ਜੇ (18 ਜ ਨ - 23 ਸਤੂੰਬ੍ਰ) 
 
ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market) ਦੌਰਾਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱਚ ਕਲਾ, ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਵਥਏਟਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬ੍ਣੋ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਾਰਡਨ 

ਸਕ ੇਅਰ ਵ ਖੇ ਮ ਫਤ ਲਾਈ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹ ੂੰਦ ੇਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪ੍ ਰੇ ਦੋ ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ ਿੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱਚ ਕ ੀਨ ਅਤ ੇਮੇਨ ਸਟਰੀਟਾਾਂ (Queen and Main Streets) ਦੇ ਕੋਣੇ 'ਤੇ ਸਵਥਤ ਹੈ। 
 

ਦਰਖਾਸਤਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 2 ਮਈ 2016 ਹੈ।, ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮਾਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਾਂ ਸਵਹਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਨੌ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਵ ਿ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸਿੱਿ ਹੈ ਜ ੋ89  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਿੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਿ ਵਨਕ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆ ਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹ ੂੰਚ ਵਮਲਦੀ 

ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱਚ ਖੋਵਲ੍ਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹੋਸਵਪ੍ਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton

