
 

 

 

23 ਮਈ, 2018                                                                                                                                       

“This Is Brampton” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 15 ਜੂਨ 

ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਵਿਖ ੇਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱ੍ਛਮੀ ਕੇਂਦਵਰਤ ਸੰਗੀਤ, ਵਿਲਮ ਅਤੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –15 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਹਵੱਚੋਂ 
ਕੁਝ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼ੋਅਕੇਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਹਵੱਚ ਪਰਹਸੱਧ ਲਾਈਵ ਸੂੰਗੀਤ ਸਥਾਨ ਹਰਵੋਲੀ ਦਾ ਕਬ੍ਜਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਮੱੁਖ 
ਸੂੰਗੀਤ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਨੌਰਥ ਬ੍ਾਇ ਨੌਰਥੀਸਟ (North by Northeast) (ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ.) (NXNE) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਮੇਕਰਸ ਕਲੱਬ੍ 
ਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ (Tastemakers Club Land Series) ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਹਰ ਹਵੱਚ ਸੂੰਪੂੰਨਸ਼ੀਲ 
ਸੂੰਗੀਤ ਹਦਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਰਾਰ ਹੈ।  

ਮਲਟੀ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਸੂੰਗੀਤ ਹਨਰਮਾਤਾ ਈਸਟਬ੍ਾਉਂਡ (EestBound), ਹਜਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਹਵਸ 
ਸਕੌਟ (Travis Scott), ਯੂੰਗ ਥਗ (Young Thug) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਸ ਦਾ 
ਹਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਹਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪਰਹਤਭਾਵਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਚੋਣ ਨੋਏਜ (Noyz) (ਹਰਕਾਰਹਡੂੰ ਗ ਕਲਾਕਾਰ), ਡੇਹਨਸ ਜੋਨਸ (Denise Jones) 

(ਐਕਸਕੋ ਲੇਵੀ (Exco Levi) ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧਨ), ਅਤੇ ਐਹਰਨ ਐਸ਼ਲੀ (ਹਹਪ ਹੌਪ ਐਡੀਟਰ, ਨਾਓ ਮੈਗਜੀਨ (Hip Hop Editor, NOW 

Magazine)) ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

This is Brampton ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ: 
 ਵਾਜ (Vaz) @vazmusic 

 ਸੇਲੇਨਾ ਹ ੱਲੋਂ (Selena Dhillon) @selenadhillon 

 ਫਾਬ੍ (Phab) @1phab 

 ਐਵਰੀਹਥੂੰਗ ਓ ਸ਼ੌਨ (EverythingOShauN) @EverythingOShaun  

 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਹਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Arts Walk of Fame) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਐਕਸ (Director X) ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬ੍ਣਾਏ “ਸੁਪਰਫਲਾਈ” (“Superfly”) –  1972 ਕਲਾਹਸਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਮੇਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਸ਼ਵ 
ਪਰੀਮੀਅਰ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਊਂਡਟਰੈਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂੰਗੀਤ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, “ਵੌਕ ਓਨ ਹਮੂੰ ਕਸ” (“Walk on Minks”) ਅਤੇ “ਨੋ ਸ਼ੇਮ” 

(“No Shame”), ਹਜਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਰੈਪਰ ਹਫਊਚਰ (Future) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸ (Director X) ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ This Is Brampton ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
 

ਕਦੋਂ: ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2018  

ਸਮਾਂ: ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਖੱੁਲਹਣਗੇ 

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


 

 

ਵਕੱਥੇ: ਹਰਵੋਲੀ, 334 ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ, ਟੋਰੋਂਟੋ (Rivoli, 334 Queen St. W., Toronto)  

ਵਟਕਟਾਂ: This Is Brampton ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਟਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸਟਬ੍ੈਂਡ ਦਾ ਮੱੁਲ $29 ਹੈ। ਇਹ nxne.com ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  
 

-30- 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਹਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਸਹਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਹਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਜਹਾ ਜੁਹਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਹਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਹਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.nxne.com/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

