
 

 

 

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤ ੇਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ: 
ਉੱਤਰ ਪੱ੍ਛਮੀ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਧ ੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦ ੇਸਰਬ੍ਤੋਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ   

ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਧ ੱਚ ਸਪ੍ਾਟਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 
  

 ‘This is Brampton’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧ ੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਸ਼ਹ ਰ ਹੋਣ ਧ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ,   
ਅਰਜੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅਲੈਸੀਆ ਕਾਰਾ (Alessia Cara) ਦੀ ਗਰੈਮੀ (Grammy) ਧਜੱਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਾਅਦ, ਜੈਸੀ ਰੇਏਜ (Jessie Reyez) ਦਾ ਜ ਨੋ 
ਅ ਾਰਡ (JUNO Award), ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਆਰਟਸ  ਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Arts Walk of Fame) ਧ ੱਚ ਪ੍ਰਧਸੱਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਐਕਸਕੋ ਲੇ ੀ (Exco 

Levi) ਅਤੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬ੍ਧਲੰਗ (Hotline Bling) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸ (Director X) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਦੀ 
ਪ੍ਰਧਤਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧ ਸ਼ ਧ ਆਪ੍ੀ ਸੰਗੀਤ ਸਬੰ੍ਿੀ ਮੌਧਕਆਂ ਨ ੰ  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of 

Brampton) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, ਧ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਧ ੱਚ 
ਧਲਆਉਣ (ਸਪ੍ਾਟਲਾਈਟ) ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਧ ੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸੰਗੀਤ ਫੈਸਟੀ ਲ, ਨੌਰਥ ਬ੍ਾਇ ਨੌਰਥੀਸਟ (North 

by Northeast) (ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ.) ਧ ੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।  
  

This is Brampton ਸ਼ੱੁਕਰ ਾਰ, 15 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. (NXNE) ਦੇ ਧਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਦੇ ਉੱਘੇ ਲਾਈ  ਸੰਗੀਤ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਧਰ ੋਲੀ (Rivoli) (334 ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ  ੈਸਟ, ਟੋਰੋਂਟੋ (334 Queen St. W., Toronto)) ਦਾ ਕਬ੍ਜਾ ਲ ੇਗਾ। ਧਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City 

of Brampton) ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਧਰਕਾਰਧਡੰਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੈਂਡਸ ਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਮੱੁਲਾ ਐਕਸਪੋ੍ਜਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਸ 
ਰੋਮਾਂਚਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼ੋਕੇਸ), ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕੈਰੀਅਰ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪੱ੍ਿਰ ਤੱਕ ਧਲਜਾਣ ਧ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਧ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।   
  

ਭਾਗ ਧਕ ੇਂ ਲੈਣਾ ਹ:ੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਧਰਕਾਰਧਡੰਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੈਂਡਸ ਨ ੰ  27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਈ.ਟੀ. (ET) ਤੱਕ 
culture@brampton.ca ‘ਤੇ ਅਰਜੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਟੈਸਟਮੇਕਰਸ (ਪ੍ਾਰਖ ਆਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਪੈ੍ਨਲ 
ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ; ਧਸਰਫ਼ ਸਫਲ ਧਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਮਈ ਦੇ ਮੱਿ ਧ ੱਚ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।    
  

ਅਰਜੀ ਸਬੰ੍ਿੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ This is Brampton ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/NXNE ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
culture@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
  

ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਧ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਧ ਲੱਖਣ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਧ ਧ ਿ ਸ਼ਧਹਰਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਦਭਾ ਨਾ  ਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਜਹੇ ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ 
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਧਰਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੌਧਲਕ ਪ੍ਰਧਤਭਾ ਧ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੰ  ਧ ਕਧਸਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
  

This is Brampton ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਦੀ ਟੈਸਟਮੇਕਰ ਸੀਰੀਜ (Tastemaker Series) 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੋ ੇਗਾ, ਜੋ ਧਕ ਕੈਨੇਧਡਅਨ 
ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਧਡਜੀਟਲ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਸ ਬ੍ਾਈ, ਧਮਊਧਨਧਸਪ੍ਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਕਾਰਡ ਲੇਬ੍ਲਾਂ 
ਆਧਦ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੈੱਟ ਹੈ। 

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


 

 

  

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਧਟਕਟਾਂ ਅਤੇ ਧਰਸਟਬ੍ੈਂਡ nxne.com ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹਨ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ੱਡਾ ਸਚੋ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਧ ੱਖ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਧ ੱਚ  ਾਿਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਧ ਧ ਿਤਾ ਸਾਨ ੰ   ੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਧ ਸ਼ -ਧ ਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ  ਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧ ੱਚ ਸਧਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਧਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਧਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਜਹਾ ਜੁਧਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਧਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਧਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਧਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਧਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.nxne.com/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

