
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

કનૅડેાના ટોચનાાં મ્યઝુિક ફઝેટટવલમાાં ભાગ લવેા માટ ેઝિટી ઊભિતી  

પ્રઝતભાઓન ેશોધી રહી છે 

 

This is Brampton @ NXNE (આ છે બ્રમૅ્પટન @ NXNE)નાાં ભાગ બનો! 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (06 માચચ 2020) – બ્રૅમ્પટન બોલાવી િહ્ુાં છે તેના તમામ ઊભિતા િાંગીતકાિોને!  

 

2020 નોર્ચ બાય નોર્ચઈટટ (NXNE) ફેઝટટવલ ઝિિ ઇિ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton) ખાતે ભાગ લેવાની અિજી કિવા ઝિટી ટર્ાઝનક 

પ્રઝતભાઓન ેઆમાંત્રણ પાઠવ ેછે. NXNE ક્લબ લૅન્ડ ઝિરિિના ભાગરૂપે ઝિિ ઇિ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton @ NXNE) 

બ્રૅમ્પટનનાાં ઝવકાિ કિતા િાંગીતના ક્ષેત્રનુાં ક્યુિેટ કિેલ શોકેિ છે જે શકુ્રવાિ,ે 19 જૂન 2020ના િોજ દ ડ્રેક હોટેલ (The Drake Hotel) 

(1150 ઝક્વન ટરીટ વેટટ, ટોિોન્ટો) ખાતે હાર્ િિાશ.ે  

 

િફળ અિજીદાિોન ેતેમના ખેલ માટે ચૂકવણી કિાશે, જેઓને આઇકોઝનક ડ્રેક હોટેલ ખાતે પોતાની કલા દશાચવવાની તક િાાંપડશ,ે જેઓ 

NXNE ના માકેટટાંગ મરટરિયલમાાં જણાશે અન ેતેઓને NXNE ક્યુિેટિ ઝિરિિ + ઇન્ટિએઝક્ટવ િત્રોના પાિ પ્રાપ્ત ર્શ.ે 

 

ટર્ાઝનક િાંગીતકાિો અન ેદિેક િાનિના બૅન્્િ અહીં www.brampton.ca/NXNE પિ મુલાકાત લઈન ેઆવી બનેમૂન તક ઝવશ ેવિ ુ

ઝવગતો મેળવી શકશે. કલાકાિોએ પોતાના મ્યુઝિક િેકોર્ડિંગ્િ અન ેલાઇવ પિફોમચન્િની લલાંક પૂિી પાડવાની િહેશે. િજૂ ર્યેલ અિજીઓની 

િમીક્ષા બ્રૅમ્પટનના કલાકાિો અને જે તે ઉદ્યોગ ઝવશેષજ્ઞોની પેનલ કિશ ેઅને પાાંચ જેટલા િફળ ઉમેદવાિો પિ પિાંદગી ઉતાિશ.ે અિજીની 

અાંઝતમ તાિીખ છે માચચ 31. પિાંદ ર્યેલ કલાકાિોની જાહેિાત એઝપ્રલ 20મી એ કિાશે. 

 

NXNE ક્લબ લૅન્ડ ઝિરિિમાાં િહભાગી ર્વાનો ઝિટીનો આ ત્રીજો મોકો છે જે કનૅેડાનાાં ટોચના િાંગીતકાિો, ઉદ્યોગ અગ્રણીઓ અને િાંગઠનો 

દ્વાિા ક્યુિેટ ર્શ.ે  2019માાં ઝિિ ઇિ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton @ NXNE) માાં બ્રમૅ્પટનના કલાકાિો િેનેિોલ (Zenesoul), ક ે

મ્યુઝિક (Kae Music), િીકો રિએફ (Reeko Rieffe), અન ેનોય્િ એફટી (Noyz Ft) રરમેન (Tremayne) અન ેટકૉરટ આઇવી 

(Scotty IV) નુાં પ્રદશચન ર્યુાં હતુાં. 2020માાં ટોિોન્ટોના કટેલાક ટોચના ટર્ળો પિ 40 કિતા વિ ુશો ર્શ.ે  

 

ઝિિ ઇિ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton @ NXNE) ઝવશ ેવિુ માઝહતી માટ ેઅહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca/NXNE.  

  

http://www.brampton.ca/NXNE
http://www.brampton.ca/NXNE


 

 

 

અવતિણો  

 

"બ્રૅમ્પટનન ેપોતાની કલા અન ેિાંટકૃઝતને ઉત્તિોત્તિ વિતી જોવાનુાં ગૌિવ છે અને ઝિટી ગવચભેિ તેની પ્રઝતભાના વૈઝવધ્યનુાં િમર્ચન કિ ેછે. 

આપણાં એક અવિિનુાં શહેિ છે, અન ેઝિિ ઇિ બ્રમૅ્પટન (This is Brampton @ NXNE) તો ખિેખિ ટર્ાઝનક િાંગીતકાિો માટે કનૅેડાના 

એક ઉચ્ચતમ ટતિના િાંગીત ઉત્િવમાાં માંચ મેળવવાની અમૂલ્ય તક છે." 

 

-       પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"બ્રૅમ્પટન પાિ ેએક ઉન્નત િાાંટકૃઝતક ફલક છે, અને આપણા ઊભિતા અને ટર્ાઝનક િજચકોન ેિળાંગ ત્રીજે વષ ેNXNE ખાતે પ્રદર્શચત કિવા તે 

આનાંદની વાત છે. િીિ ઇિ બ્રૅમ્પટન ેઆપણા ઉભિતા કલાકાિોની પ્રોફાઇલમાાં ચાિ ચાાંદ લગાવ્યા છે અન ેટપષ્ટ કયુિં છે કે બ્રૅમ્પટન પ્રઝતભાન ે

પોિતુાં ઘિ છે જે નાઇટલાઇફમાાં જાન િેડે છે અને કન્િટોન ેિેલ આઉટ કિ ેછે." 

 

-       પૉલ ઝવિેન્ટ, પ્રાદેઝશક પરિષદ િભ્ય (િીજનલ કાઉઝન્િલિ) વૉડચ 1અન ે5 તર્ા ઇકોનોઝમક ડવેલેપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિનાાં ઉપ પ્રમુખ 

 

 

-30- 

કનૅડેાના િૌર્ી િડપી ઝવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે લોકો. 

અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા ઝવઝવિ િમાજોમાાંર્ી, અમે િોકાણ માટે આકષચણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકઝનકી અન ેપયાચવિણીય નઝવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ઝનિોગી શહેિના ઝવકાિ માટે છે જે િુિઝક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િારે્ Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વિુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

ઝમરડયા િાંપકચ : 

મોઝનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, ઝમરડયા એન્ડ કમ્યુઝનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

