
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

            જાહિે થાય છે 2022/2023 પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન સ્ઝન 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (18 મે 2022) – સ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન આનંદ ્હ જઆહેિ કિે છે તમેની 2022/2023 પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ 

બ્રૅમ્પટન સ્ઝન જેમાં હશે લાઇવ મ્યુસઝક, કોમેડી અને તમામ લોકો માણી શકે એવું િંગમંચનું મનોિજંન. બે મુખ્ય માસલકાઓમાં 

્માયેલ હોય તેવા પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન પ્રેઝન્ર્ટ્ અને દી્ ઇઝ બ્રૅમ્પટનના માધ્યમથી પ્રકે્ષકગણ શહેિના ચાિેચાિ પર્ફોર્મિંગ 

આર્ટ્સના સ્થળો પિ આ સનર્મસતીઓને માણી શકશે – દ િોઝ, LBP સથએટિ, સ્રિલ ક્લાકસ સથએટિ અને ગાડસન સ્ક્વેિ 

 

આ સ્ઝનમાં  પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન પ્રેઝન્ર્ટ્ િજૂ કિશે પ્રખ્યાત ્ંગીતકાિો,, કૅનેડાના સલજન્્્, મહાન હાસ્ય કલાકાિો અને 

સવશ્વ સવખ્યાત િંગમંચ અને ્ંગીતની મંડળીઓ જેમાં ્માવેશ થાય છે:  

• ટોમ કોક્રેન ્ાથે િેડ િાઇડિ (Tom Cochrane with Red Rider) 

• રકન્કી બૂર્ટ્ (Kinky Boots) 

• દ ટેન સ્ (The Tenors) 

• જેક્્ સગફ્ટ (Jake’s Gift) 

• જૉહ્ની િીડ, લવ ્મવન ટૂિ (Johnny Reid, Love Someone Tour) 

• વેને્ા સવસલયમ્્ (Vanessa Williams) 

• કેનેડાના બૅલે યોિગેન (Ballet Jörgen) દ્વાિા પ્રસ્તતુ ઍન ઓર્ફ ગ્રીન ગેબલ્્ (Anne of Green Gables) 

• સ્કસ ઓલ્ર્ફોન્્ ે(Cirque Alfonse) દ્વાિા િજૂ કિાયલે એસનમલ (Animal) 

• ્ ેિેના િાયડિ (Serena Ryder) 

• શૉન મજૂમદાિ, લવ ટૂિ (Shaun Majumder, Love Tour) 

• દ ઓરિજીનલ વેઇલ્સ (The Original Wailers) 

• જૅન આડેન (Jann Arden) 

• પૅડડંટન ગેર્ટ્ ઇન અ જૅમ (Paddington Gets in a Jam) 

• િોબટસ ક્ર ે(Robert Cray) 

• પોલ િીઝિ (Paul Reiser) 

• લાઇટવાયિ સથએટિ (Lightwire Theater) દ્વાિા સનર્મસત દ અગ્લી ડકલલંગ (The Ugly Duckling) 



 

 

• સબગ િેક (Big Wreck) 

• જસ્ટ ર્ફોિ લાફ્્ (Just fo Laughs) 

• અને બીજંુ ઘણં બધંુ! 

  

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન સ્થાસનક કલાકાિોને ઝળકાવવા માટે પ્રસતબદ્ધ છે અને તેથી ્ામુદાયીક ્ંગઠનો ્ાથે ભાગીદાિી કિ ેછે 

જેથી બ્રૅમ્પટનની પ્રસતભાને ઝળકાવી શકાય, સવક્ાવી શકાય અને તેન ેવધાવી લેવાય. ્હ િજૂઆતના ભાગીદાિ છે દ િોઝ 

ઓકેસ્રા, બ્રૅમ્પટન કન્્ટસ બૅન્ડ અને બ્રૅમ્પટન મ્યુસઝક સથએટિ. 

 

રદ્ ઇઝ બ્રૅમ્પટન સ્ટુરડયો II માં પાછંુ ર્ફિે છે અને િજૂ કિશે બ્રમૅ્પટનની જોિદાિ પ્રસતભાઓ માટ ેએક ઘસનષ્ઠ અને સનકટતમ 

પ્લેટર્ફોમસ અને ્ાથે જ કલાત્મક સવકા્ની એક મહામૂલી તક. માસલકાના ક્યુિેટિોમાં ્માવશે થાય છે બી-જાઝ્ડ (B-Jazzed), 

ઓર્ફ દ િેકોડસ (off the record), સ્ટેન્ડ અપ સસ્ટસચઝ (Stand-Up Stitches), ્ાઉન્ડ ડ્રાઇવ િેકો્્સ (Soundrive 

Records), સ્પે્્ સમરડયા (Spades Media), ક્રટે ક્લૅશ (Crate Clash), QueeriAH!city, HYPE અને બ્લુબડસ 

બ્રૅમ્પટન (Bluebird Brampton) 

 

COVID-19ની મહામાિીમાથંી આપણે જ્યાિે હજંુ ઊભા થઈ િહ્યા છીએ ત્યાિે પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન, લાઇવ મનોિંજનને 

તમામ લોકો માટે રકર્ફાયતી અને ્લુભ થઈ શકે તે માટ ેપ્રસતબદ્ધ છે. સ્પધાસત્મક િહેવા માટ ેરટરકટના દિ ઘટાડવામાં આવ્યા છે 

જ્યાં સવસવધ શો માટે રટરકટની ડકંમત ર્ફક્ત $20 િાખવામાં આવી છે. 

 

િોઝના ્ભ્યો માટ ે2022/2023ની સ્ઝનની રટરકટો મે 26 ્ુધી વેચાણમાં ઉપલ બ્ધ છે અને જાહેિ જનતા માટે જુન 10 ્ુધી 

મળશે. ્મગ્ર ્મયપત્રક જોવા માટે રટરકટો ખિીદો અને વધુ જાણકાિી મળવો, અહીં મુલાકાત લો therosebrampton.ca 

અથવા બોક્્ ઓરર્ફ્ન ે905.874.2800 પિ કૉલ કિો. 

 

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન અમાિા સ્ઝન 2022-2023ના પ્રાયોજકોનો સવનમ્રપણે આભાિ માને છે. 45 િેલિોડ, અલ્ગોમા 

યુસનવર્્સટી, રર્ફલ્ડગેટ રડવલપમેન્ર્ટ્, મેરિરડયન ક્રરેડટ યસુનયન, અને નોથસવેસ્ટ લેક્્્. 

  

ગાડસન સ્ક્વિે ઇવને્ર્ટ્ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|1b8df6c62316419aca7608da3915767d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637885061592638441|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N/V1FCK0H4=&reserved=0


 

 

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના હાદસમાં માણો કલા, ્ંસ્કૃસત અને ્મુદાયને. આખા ઉનાળામાં ગાડસન સ્ક્વેિમાં મર્ફત મનોિંજનની મઝા લો 

જેમાં ્ામેલ છે જુન 16થી શરૂ થતા ગુરૂવાિના મૂવીઝ, પોપઅપ એસક્ટવેશનો, ર્ફેસસ્ટવલો અને સવશેષ ઇવેન્ર્ટ્.  

• જૂન 19: TD દ્વાિા પ્રસ્તુત પ્રાઇડ 2022 

• જુલાઈ 9: 8મી વાર્ષસક ઇસ્ટ કોસ્ટ રકચન પાટી 

• જુલાઇ 22 અને 23: વાઇબ્રન્ટ બ્રૅમ્પટન (Vibrant Brampton) 

• જુલાઈ 31: JAMBANA™ વન વલ્ડસ ર્ફેસસ્ટવલ (One World Festival) 

• ઑગસ્ટ 13: સ્ટૉમ્પ ’એન સ્ટેમ્પીડ (Stomp ‘N Stampede) 

• ્પ્ટેમ્બિ 30: ્ત્ય અને ્માધાનનો િાષ્ટ્રીય રદન (National Day for Truth and Reconciliation); એક 

ખુલ્લી હવામાં થનાિ કન્્ટસ છે જેમાં ભાગ લેશે JUNO પુિસ્કાિ સવજેતા આપણા માટીના લાલ પ્રોગ િોક બલેડી, ક્રાઉન 

લેન્્્ (Crown Lands). 

ગાડસન સ્ક્વેિની ્મિ સ્ઝનને નો રિલ્્, TD, રટમ હોટસન્્ અને ટોિોન્ટો સપઅિ્ન દ્વાિા ઉદાિ ્મથસન છે. 

્વુાક્યો 

"પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન આપણા શહેિમાં જબિદસ્ત વેન્યુ ચલાવે છે અને તેમની પા્ ેહજુ તો બીજી સ્ઝન તૈયાિ છે જે 

મનોિંજનથી ભિપિુ છે જેનો લુફ્ત આખો પરિવાિ ઉઠાવી શકશે. પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં લોકોને ્ંગરઠત કિવાની શસક્ત છે અને 

આપણે હવે જ્યાિે રૂબરૂ કહેવાય એવા ઇવેન્ર્ટ્ ર્ફિી કિી િહ્યા છીએ ત્યાિે ઉત્્ુકતાથી િાહ જોવી ગમે એવી પર્ફોમસન્્ોની આખી 

લાઇનઅપ હોય ત ેકેવી આનંદની વાત છે. તમાિો મનગમતો શો શોધો અને આજે જ રટરકટો મેળવી લો!" 

- પૅરરક બ્રાઉન, મયેિ, ્ીટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 

"મન ેતો 2022/2023 સ્ઝનની લાઇનઅપ જોવાનો અસતશય આનંદ છે જ્યાિે અમે ર્ફિી િ્ીકોને આવકાિી શકીશું એક 

જબિદસ્ત લાઇવ કાયસક્રમો ભિેલા વષસમાં. બ્રૅમ્પટન પચિંગી છે જ્યાં  જ્યાં આપણે કલા, ્ંસ્કૃસત અને મનોિજંનનો ઉત્્વ 

મનાવીએ છીએ અને મને તો આ શો જોવાની અત્યંત ઉત્્ુકતા છે." 

- હિરકિત લ્ંઘ, સ્ટી કાઉસન્્લિ, વૉડસ 9અને 10, પ્રમુખ, કોપોિેટ ્ર્વસસ્્, ્ીટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 

"છેલ્લા લાંબાલચક કટેલાક વષો બાદ આજે મન ેબ્રૅમ્પટન ખાત ેઆવી આખી પ્રોગ્રાલમંગ સ્ઝનને ર્ફિી આવતી જોવા અસતશય 

િોમાંચ છે. સ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટનની પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સની ટીમે ખિખેિ જોિદાિ કામ કયુિં છે જેમાં તેઓ કોમેડી, ્ંગીત, નાટક, અન ે

બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓથી ભિેલી સ્ઝન તૈયાિ કિી શક્યા છે જેમાં દિકે વયના લોકોને મઝા પડી જાય." 



 

 

- પૉલ મોરિ્ન (Paul Morrison), ચીર્ફ એડસમસનસ્રરેટવ ઓરર્ફ્િ, સ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 

“આંતિિાષ્ટ્રીય અને કૅનેડાના કલાકાિોની ્ાથે, અમાિી 2022-23 સ્ઝનમાં બ્રૅમ્પટનના કલાકાિોના વધુ કાયસક્રમો હશ,ે બ્રૅમ્પટનના 

કલા ્ંગઠનો ્ાથે વધુ ઊંડી ભાગીદાિી હશ ેઅને બ્રૅમ્પટન માટ ેવધુ અવ્િો ઊભા થશે જેમાં તે આપણા મંચો પિ ઝળકી શકે અને 

કલાકાિો માટે વધુ અવ્િો હશે જ્યાં તેઓ બ્રૅમ્પટનના પ્રકે્ષકોન ેજોઇ શક ેઅને આ પચિંગીપણાને વધાવી શકે.” 

- સસ્ટવન સસ્કપિ (Steven Schipper), એસગ્ઝક્યુરટવ આર્ટસસસ્ટક ડાયિેક્ટિ, પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ, સ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના ્ૌથી ઝડપી સવકા્ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વ્ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવ્ાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા સવસવધ ્માજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષસણનંુ કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસવિણીય નસવનતા તિર્ફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકા્ માટે છે જે ્ુિસક્ષત, ટકાઉ અને ્ર્ફળ હોય. અમાિી ્ાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

સ્ટી ઓર્ફ બૅ્રમ્પટન ખાતેનંુ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ સ્ રડસવઝન બૅ્રમ્પટનની અનન્ય ્ાંસ્કૃસતક ઓળખ અને ્જસનાત્મક ગસતશીલતાને તેમની ઉત્કૃષ્ટતા તિર્ફની દોડ અને ્મુદાયમાં ઊંડી 

પ્રવૃત્તતાના માધ્યમથી દશાસવે છે, તેનો સવકા્ કિે છે અને પ્રોત્્ાસહત કિ ેછે. આ રડસવઝન બૅ્રમ્પટનમાં ચાિ સ્થળોને ્ંચાસલત કિે છે: દ િોઝ, LBP સથએટિ, સ્રિલ ક્લાકસ 

સથએટિ અને ગાડસન સ્ક્વેિ વધ ુજાણકાિી અહીં મળેવો. 

 

 

સમરડયા ્પંકસ (MEDIA CONTACT): 

્ીટી ઓર્ફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

