ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੇ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਰਿਊਰਜਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱ ਚ ਪਰਫੌਰਿ ਕਰਨਗੇ

ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ @ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਿਈ, 2019) – ਆਪਣੀ ਕਨਸਰਟ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਊਰਜਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਤ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਹੋ!

ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (This is Brampton) ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰਫਰ 2019 ਦੇ ਨੌਰਥ ਬ੍ਾਇ ਨੌਰਥਈਸਟ (ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ.)
(2019 North by Northeast) (NXNE) ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱ ਚ ਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਰਵੱ ਚ 423 ਕਾਲੇ ਜ
ਸਟਰੀਟ (423 College Street) ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਪਰੀਿੀਅਰ ਲਾਈਵ ਰਿਊਰਜਕ ਸਥਾਨ, ਹਾਈਡਆਊਟ (Hideout) ਰਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ @ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਸਥਾਨਕ ਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਰਿਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਸਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਰਗਕ ਿਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਰਿਊਰਜਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫੌਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਰਵੱ ਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ:
ਜੇਨੇਸੋਲ (ZeneSoul)
ਂ ਬ੍ੀ (R&B) ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤ ਲੇ ਰਖਕਾ, ਜੇਨੇਸੋਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਰਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਹਲੇ ਰਸੰ ਗਲ “ਪਰਾਈਸੀ”
ਇੱ ਕ ਉੱਭਰਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਐਡ
(“Pricey”) ਦੀ ਰਰਲੀਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਊਰਜਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਾਰਚ 2019 ਰਵੱ ਚ, ਜੇਨੇਸੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਈ.ਪੀ. (EP)
“ਵੋਰਥ” (“WORTH”) ਐਲਬ੍ਿ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀ।
ਕੇਈ ਰਿਊਰਜਕ (Kaë Music)
ਪਰਹਲਾਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਪਰਰਸੱ ਧ ਰੈਗੀ ਬ੍ੈਂਡ, ਦ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਬ੍ੈਂਡ (The Sensation Band) ਦਾ ਰਹੱ ਸਾ ਰਰਹਣ ਵਾਲੀ ਕੇਈ ਰਿਊਰਜਕ ਨੇ ਦਸੰ ਬ੍ਰ 2015 ਰਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਵਰ ਰਸੰ ਗਲ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰ ਬ੍ਰ 2016 ਰਵੱ ਚ “ਦ ਸਟਰਗਲ ਇਜ ਰੀਅਲ” (“The Struggle is Real”) ਨਾਿ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਪਰਹਲਾ ਿੂਲ ਰਸੰ ਗਲ ਰਲਰਖਆ ਅਤੇ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈ.ਪੀ. ਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੀਕੋ ਰੀਫੀ (Reeko Rieffe)
ਹੈਤੀਆਈ ਿੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਸੀ, ਰੀਕੋ ਰੀਫੀ ਨੇ ਕਰੀਓਲ (Creole) ਅਤੇ ਬ੍ਹੁ-ਸੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜੱ ਥੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਿ ਤੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਟਰੀਿਸ ਹਨ ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਕੁੱ ਲ 30,000 ਵਾਰ ਦੇਰਖਆ
ਰਗਆ ਹੈ।
ਨੋਇਜ, ਟਰਿ
ੇ ਨ
ੈ ੇ ਅਤੇ ਸਕੌ ਟੀ 4 (Noyz, Tremayne and Scotty IV)
ਨੋਇਜ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਐਿ.ਸੀ. (MC), ਿੁਖਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਨਰਿਾਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਰਲਖਣ, ਰਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਪਰਫੌਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,

ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਰਨਸਕ ਰਸਹਤ ਐਕਟੀਰਵਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੀਤ ਲੇ ਖਣ ਦੀਆਂ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਿੈਨੇ ਇੱ ਕ ਰਹਪ-ਹੌਪ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਆਤਰਿਕ, ਕਲਾਰਸਕ ਰਸ਼ਕਾਗੋ (Chicago) ਰਹਪ ਹੌਪ ਦੀ ਅੰ ਤਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਕ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀਆਂ
ਸਿਕਾਲੀ ਟਰੈਪ ਸਾਊਂਡਵੇਵਸ ਦਾ ਸੁਿੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਹ ਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਸੱ ਧ ਹੈ।
ਸਕੌ ਟੀ 4 ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਰਵੱ ਚ ਰਹਪ-ਹੌਪ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱ ਖ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਿੈਨੇ ਅਤੇ ਸਕੌ ਟੀ 4 ਟੋਰੋਂਟੇ ਦੇ ਸਟੇ

ਆਊਟ ਲੇ ਟ (Stay

Out Late) ਕਲੈ ਕਰਟਵ ਦਾ ਭਾਗ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਸਟੀ ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਕਲੱਬ੍ ਲੈਂ ਡ ਸੀਰੀਜ (NXNE Club Land Series) ਦੇ ਰਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ.
ਰਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੌਪ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਰਗਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰੋਗਰਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ
ਪਰੀਿੀਅਰ ਸਥਾਨਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱ ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਟਕਟਾਂ NXNE.com ਤੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਰਸਟਬ੍ੈਂਡ ਦਾ ਿੁੱ ਲ $29 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੱਬ੍ ਲੈਂ ਡ (Club Land) ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਇੱ ਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਊਰਜਕ ਅਤੇ ਗੇਿਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਉਨਟਾਉਨ
ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ @ਐਨ.ਐਕਸ.ਐਨ.ਈ. ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/NXNE ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“ਿੌਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱ ਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱ ਚ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ
ਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ। ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਦਖਾਉਣ ਦਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੌਕਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਰਿਊਰਜਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

-

ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਿੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡ
ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

