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ਰੋਇਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਿਏਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਪਰ 2019 ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  

ਰੋਜ਼ ਰਿਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ 
 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਦਸੰਬਰ, 2018) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਰਿਏਟਰ (Rose Theatre), ਜੋ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਆਰਰਟਸਰਟਕ ਿਾਇਰੈਕਟਰ (Executive Artistic 

Director), ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਪਰ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਪਰ (Steven Schipper), ਰੋਇਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਰਿਏਟਰ ਸੈਂਟਰ (Royal Manitoba Theatre Centre) (ਰੋਇਲ ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) (Royal MTC) ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018-19 ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵੱਚ ਰਰਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ਰਵੱਚ ਅਰਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਿਏਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ 
ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ (Economic Development and Cultural Services) 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਸਟੀਵਨ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਬੰਿੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣਗੇ। 
 

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਅਪਾਰ ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਾਲ ਪਰਰਵਰਤਨ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਰਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ 
(Brampton City Council) ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਰਾਹੀਂ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਬੋਲਿ) ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ, ਰਰਹਣਯੋਗ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਰਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਿਮੈਪ (Roadmap) ਰਤਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਸਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ, ਰਜਸ ਲਈ ਕਈ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਵੱਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਬਰਲਕ ਆਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿੁਰਨਕ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਸਰਰਲ ਕਲਾਰਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲ (Cyril Clark Library Hall) ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਸਨ ਰਿਏਟਰ (Lester B. Pearson 

Theatre)। 
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੌਬ ਿਾਰਰਲੰਗ (Bob Darling) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਰਸਟੀ ਆਫ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਏਟਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਵਸ਼ਾਲ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਲੈਂਿਸਕੇਪ ਲਈ ਰਵਰਸੇ ਦਾ 
ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਿੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੂੰ ਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, 
“ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਰਿਏਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੀਿਰ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ 
ਪੁਨਰ ਜਾਰਗਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਿਾ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਸੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਿੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਾਂ।”  
 

ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਪਰ ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਇਲ ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, 
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ; 



 
ਅਤੇ ਭਰਵੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ 
ਮੌਕਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।”   

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਰਵਕ 
ਲੀਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੇ ਮੱੁਲਾਂ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਤਮਕ ਿਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਪਰ ਨੰੂ ਰੋਇਲ ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ 
ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਿਾਰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੈਰਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30-ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 
ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ, ਰੋਇਲ ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ, ਮੌਰੀਨ ਹੰਟਰ (Maureen Hunter) ਦਾਟਰਾਂਰਜ਼ਟ 
ਆਫ ਵੀਨਸ (Transit of Venus) ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਰਟਸ (Atlantis), ਮਾਰਗਰੇਟ ਰਮਸ਼ੇਲ (Margaret Mitchell) ਦਾ ਗੋਨ ਰਵਦ ਦ ਰਵੰਿ (Gone with 

the Wind) ਦਾ ਰਨਕੀ ਲਨਿਉ (Niki Landau) ਦਾ ਅਿਾਪਟੇਸ਼ਨ, ਚਾਰਲਸ ਰਿਕਨਸ (Charles Dickens) ਦਾ ਅ ਰਕਰਸਮਸ ਕੈਰਲ (A 

Christmas Carol) ਦਾ ਬੂਸ ਮੈਕਮੈਨਸ (Bruce McManus) ਦਾ ਅਿਾਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਮਾਰਰਟਨ (Steve Martin) ਦਾ ਰਪਕਾਸੋ ਐਟ ਦ 
ਲੈਰਪਨ ਐਜਾਈਲ (Picasso at the Lapin Agile) ਦਾ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਪਰੀਮੀਅਰ ਆਰਦ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀ ਪਰੋਿਕਸ਼ਨਸ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਪੈਗ ਦੇ ਆਰਟਸ ਸੀਨ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਆਨ ਰਖੱਰਚਆ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੈਮਲੇਟ 

(Hamlet), ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰ ਕੀਨੁ ਰੀਵਸ (Keanu Reeves) ਹੈ ਅਤੇ ਕਮ ਫਰਾਮ ਅਵੇ (Come From Away) ਦੇ ਜੰਕਯਾਰਿ 
ਿੌਗ/ਰਮਰਰਵਸ਼ (Junkyard Dog/Mirvish) ਪਰੋਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਸਦੀ ਰਵਕਣ ਵਾਲੀ ਲੜ੍ੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਰੋਂਟੋ 
ਰਵੱਚ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਿਾਨਕ ਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਦਾ ਸਿਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਜੇਨ ਔਸਟਨ (Jane 

Austen) ਦੇ ਸੈਂਸ ਐਿਂ ਸੈਂਸੀਰਬਰਲਟੀ (Sense and Sensibility) ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰਰੰਗ ਰਵਨੀਪੈਗ ਲੇਖਕ ਐਲਨ ਪੀਟਰਸਨ (Ellen Peterson) 
ਦੇ ਅਿਾਪਟੇਸ਼ਨ। ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੇ ਰਵਨੀਪੈਗ ਰਫਰੰ ਜ ਫੈਸਟੀਵਲ (Winnipeg Fringe Festival) ਨੰੂ ਰਵਕਰਸਤ 
ਕਰਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਿਾਨਕ ਰਿਏਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਰਨਯਤ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਮਾਸਟਰ 
ਪਲੇਰਾਇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ (Master Playwright Festival) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਬਓਰਰਰਜਨਲ ਆਰਟਸ ਟਰੇਰਨੰਗ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰਰਸ਼ਪ 
ਪਰੋਗਰਾਮ (Aboriginal Arts Training and Mentorship Program) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਵਾਰਿ-ਜੇਤੂ ਪਲੇ ਨੰੂ 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। 
 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਿਏਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ 2010 ਰਵੱਚ ਕਵੀਨ ਐਰਲਜ਼ਾਬੇਿ ਟੂ (Queen Elizabeth II) ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਰੁਤਬਾ ਰਮਰਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਮੱੁਚੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੱਿਲ ਹੈ। ਸਟੀਵਨ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ, ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਰਿਏਟਰ ਰਵੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ 2012 ਰਵੱਚ, ਆਰਿਰ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ (Order of Canada) ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਹੋਨੋਰੇਰੀ ਿੌਕਟਰੇਟਸ 
(Honorary Doctorates) ਰਮਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਰਵਨੀਪੈਗ (University of Winnipeg) ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ (University of Manitoba) ਤੋਂ।  
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ਦ ਰਜੋ਼ ਬਾਰ:ੇ 
ਦ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਦੀ ਖਾਸ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਰਸਟੀ ਦਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਰਸੱਿ ਪਰਫੌਰਮਰਾਂ ਲਈ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਾਲ 
ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ-ਪਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਭਵਨ ਰਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੁਨੀ ਸਬੰਿੀ ਉੱਘਾ, ਇਸ ਸਿਾਨ ਰਵੱਚ ਵੱਿੇ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਿੂੰ ਘੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਦੋ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਸਿਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 13ਵੇਂ 
ਸੀਜਨ ਰਵੱਚ, ਦ ਰੋਜ਼ ਰਿਏਟਰ, ਸੰਗੀਤ, ਿਾਂਸ, ਕਾਮੇਿੀ, ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸੱਰਖਆ 



 
ਸੀਰੀਜ, ਆਰਟਸ ਐਿਵੈਂਚਰਸ (Arts Adventures) ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਰਿਸਪਲਨਰੀ ਪਰੋਿਕਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ, ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 
ਸਿਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਦ ਰੋਜ਼, ਗਾਰਿਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਦੇ ਰਬਲਕੁੱ ਲ ਸਾਹਮਣੇ 
ਸਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਾਂ, ਰਜੱਿੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਿਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਰਵਰਵਿਤਾ ਸਾਨੰੂ 

ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ 

ਸਰਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਿ ੇਰਰਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜ੍ਆ 

ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ:  
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