
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રમૅ્પટન િજૂ કિ ેછે લાઇવ મ્યઝુિક, ઝિએટિ અન ે્ાાંસ્કઝૃતક કાયસક્રમોની 

આખા ઑગસ્ટ મા્માાં ભિમાિ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિઓ (12 ઑગસ્ટ 2022) -- ઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્્ટન લાઇવ મ્યઝુિક િાંગમાંચનુાં મનોિાંજન અને ્ાાંસ્કઝૃતક કાયસક્રમો િજૂ કિતા 

િોમાાંઝચત છે જેમાાં તમામ લોકો ગાર્સન સ્્વેિ તેમજ દ િોિ બ્રૅમ્પટન ખાતે આનાંદ માણશ.ે 

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન નીચે મુજબના કાયસક્રમો યોજી િહ્યા છે:  

સ્ટૉમ્પ એન સ્ટઝૅમ્પર્ – ઑગસ્ટ 13, ્ાાંજે 4 િી 8 વાગ્યા ્ધુી, ગાર્સન સ્્વિે બ્રમૅ્પટન 

 

પોતાની કાઓબોય હૅટ અને બૂર્ટ્ લઈન ેઅને પોતાના ર્ાનન્્ાંગ પાટસનિને લઈન ેપણ પધાિી શકો છો! 

 

 સ્ટૉમ્પ ’એન સ્ટેમ્પીર્ (Stomp ‘N Stampede) ર્ફિી આવી િહ્યો છે ગાર્સન સ્્વેિમાાં ઑગસ્ટની 13મીએ જેિી દિેક તળપદી વસ્તુઓનો 

આનાંદ લઈ શકાય! મુખ્ય કલાકાિ ઝનકોલ િે (Nicole Rayy) ્ાિે DJ જોહ્ની રિવે્્ના લાઇવ ઝસ્પનનાંગને માણો. ત ેઉપિાાંત, ર્બલ ટ્રબલ 

લાઇન ર્ાન્્િોના નૃત્યના લાઇન ર્ાનન્્ાંગના પાઠ તો ઝબલકુલ ચકુવા જેવા નિી. 

અક્રો્ દ પોંર્ -- ઓગસ્ટ 25 ્ાાંજે 8 વાગ્ય,ે દ િોિ બ્રમૅ્પટન 

ઝલ્ા વ ે(Leisa Way)ન ે્ાાંભળશો અન ેજબિદસ્ત પ્રઝતભા ધિાવતા 5-ઝપ્ લોનલી હાટસ્  ્લબ બૅન્ર્ હશ ેજેઓ તમને લઈ જશે એક 

ચમકાિા ભયાસ ્ાંગીતમય પ્રવા્ પિ.  ઇઝતહા્નુાં એક પાનુાં ર્ફિી જીવાંત િશ ેજ્યાિે ઝબ્રરટશ પૉપ મ્યુઝિકનુાં "અક્રો્ દ પોંર્” િજૂ િશ ેઅન ેજેને 

માટે ચાિ ઝલવિપૂલના મૉપ-હેર્રે્ છોકિાઓનો માનવો િહ્યો જેમણે લોકઝપ્રયતાનો એવો ઉન્માદ ઊભો કયો જેનો જોર્ નિી. ઉત્તિ અમેરિકામાાં 

તો એનો જુવાળ એવો પ્ર્યો કે તનેે "ઝબ્રરટશ આક્રમણ"નુાં લાર્કુ નામ અપાયુાં જે શરૂ િયુાં એક એવા શબ્દિી જે કહવેાયુાં "ઝબટલમૅઝનયા"! 

 

અક્રો્ દ પોંર્ ઝબ્રરટશ પૉપ અને િૉક મ્યઝુિકના 50 વર્સને વધાવી લે છે જેમાાં ્ામેલ છે 60ના દાયકાના ઝહટ ગીતો અને આજના ્ૌિી મોટા 

સ્ટા્સ જે ્ાંગીતની શાહી પિાંપિાને ્લામી આપે છે જેમકે: દ ઝબટલ્્, દ િોનલાંગ સ્ટોન્્, એલ્ટન જૉહ્ન, ટૉમ જોન્્, એઝલ્વ્ કોસ્ટેલો, દ 

હૂ, નસ્ટાંગ અને દ પોઝલ્; એની લેનો્્, દ કકાં્્ અન ેબીજા કટેલાય ેબધા! ગમ્મતભિી િાત માટ ેપોતાના ર્ાનન્્ાંગ શૂિ ચર્ાવી લો અન ેઆ 

સ્મૅશ ઝહટ કન્્ટસમાાં આવો જે ઝબલકુલ ચુકવા જેવો નિી!  

મોન્નૂ ્ાઉન્ર્ -- ઓગસ્ટ 27 ્ાાંજે 7 વાગ્ય,ે દ િોિ બ્રમૅ્પટન લૉબી 



 

 

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટનન ેએવા ્મુદાયની ્ેવા કિવાનો ગૌિવ છે જેમાાં 44.3 ટકા િહેવા્ીઓ દઝિણ એઝશયાઇ વાંશના છે. આવા મનોહિ 

પચિાંગીપણામાાં ઝવક્તા યવુાન દઝિણ એઝશયાઇ ્મુદાયો નવા અવાજો અને અઝભવ્યઝ્તના નવા સ્વરૂપો ્ાિે ઉભિી િહ્યા છે. Noyz દ્વાિા 

્યુિેટ કિવામાાં આવનાિ ઝનિઃશલુ્ક દઝિણ એઝશયાઇ ઝહપ હૉપ ર્ફઝેસ્ટવલમાાં ઝવઝવધ ્ાંસ્કૃઝતઓનુાં અનન્ય ઝમલન જોઇ શકાશ ેજ્યાાં દઝિણ 

એઝશયાઇ ઝહપ હૉપનો ઉદય િયો હોય, જ્યાાં પિાંપિાગત ભાાંગર્ાના ધ્વઝન ઘણી વખત ્લાઝ્ક બૂમ-બાપિી માાંર્ીને લીસ્્ા જાિ-િૅપિી ટ્રપૅ 

બીર્ટ્ ્ુધીના પ્રકાિો ્ાિે જાણ ેઆનલાંગનમાાં જકર્ાઇ જાય, જેમાાં ભાગ લેશ:ે  

• શીખ નોલેજ અને હે બોમ્બ ે

• DJ િોશની 

• ઝ્દ્દાિસ 

• કેિાલાંકા 

• તનવીિ િોિ 

• ઝસ્પટી 

્્ટમે્બિમાાં આગમન 

ફ્લો ર્ફસે્ટ - ્્ટમે્બિ 17, ્ાાંજે 7:30 વાગ્ય,ે દ િોિ બ્રમૅ્પટન 

પહેલવહેલા ફ્લો ર્ફેસ્ટ, બ્રૅમ્પટન ઇન્ટિનૅશ્નલ ડ્રનમાંગ ર્ફેઝસ્ટવલમાાં તમાિા રદલોની ધર્કનન ેધર્કવા દો! આ િોમાાંચક ્ાાંજે મનોિાંજન પીિ્શ ે

મુખ્ય કલાકાિો દ લાિનેલ લુઇ્ બૅન્ર્ (The Larnell Lewis Band) અને દ જોય લૅ્્ પ્રોજે્ટ (The Joy Lapps Project). ગ્રેમી 

એવોર્સ ઝવજેતા બ્રૅમ્પટનના ્પૂત ્ાંગીતકાિ, ગીતકાિ અને ઝશિણઝવદ લાિનેલ લુઇ્ અને ગ્રેમી એવોર્સ ઝનયુ્ ત ્ાંગીતકાિ, ગીતકાિ અને 

ઝશિણઝવદ જોય લૅ્્, આફ્રો-કેરિઝબઅન અને જાિ એન્્ેમ્બલ્્ના ્ાંગીતમય ફ્યિુનને દોિશે જે ચો્ક્ જ પે્રિકોના હ્રદય એક્ાિે 

ધર્કાવશે.  

ર્ાન્્, ડ્રમ અને નગોમા (Ngoma) ્ાિે પટી કિો જે કનૅેર્ાનુાં ટોચનુાં યુવા દોિવણી હઠેળનુાં એન્્ેમ્બલ છે. અને િાત અઝભ બાકી હૈ - DJ 

જોશુઆ લ્યકુા્, િોનમાંગ મ્યુઝિકલ એન્્ેમ્બલ્્, ખાણીપીણી, આટસ પ્રદશસન અને બીજુાં ઘણાં બધુાં જેનાિી પે્રિકો ડ્રનમાંગ, મ્યુઝિક અને 

દુઝનયાભિના ્ાંગીતના ્ુિોભિી ્ાાંજમાાં ર્બૂી જશ.ે 

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટનના ઝનધાસરિત કિેલા કાયસક્રમો ઝવશેની વધ ુજાણકાિી અહીંિીજાણો. 

્વુા્યો 

"પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન લાઇવ મ્યઝુિકની જોિદાિ લાઇન અપ, િએટિ અન ેિહેવા્ીઓ તેમજ મુલાકાતીઓ માટ ે્ાાંસ્કઝૃતક અનભુવો િજૂ 

કિવા ચાલુ િાખ ેછે જે તેઓ છેક ્્ટેમ્બિ ્ધુી માણી શકશે! ચો્ક્પણે તમામ ન્કી કિેલા કાયસક્રમોના ્મયપત્રક જોતા િહેશો અન ે

ઉનાળાના બાકી િહેલા ્્તાહ માટનેા આયોજનો કિતા િહેશો. અહીં બધા માટે કાંઈકને કાંઇક માણવા માટ ેહાજિ છે." 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, ્ીટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 

"પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન િહેવા્ીઓ અને મુલાકાતીઓ માણી શક ેએવા અનુભવો િજૂ કિતા િહેશે! બ્રૅમ્પટન પચિાંગી ર્ફલક છે અને આપણા 

્ાાંસ્કૃઝતક અનુભવો આપણા ્મુદાયોને ્મૃદ્ધ કિ ેછે. હુાં બધાને આ અજોર્ ્ાંગીતમય અને મનોિાંજક કાયસક્રમોમાાં હાજિ િહેવા પ્રોત્્ાઝહત 

કરાં છુાં!" 

- િોવેના ્ાન્તો્, િીજનલ કાઉઝન્્લિ , વૉર્સ 1અને 5; કમ્યુઝનટી ્ર્વસઝ્્, ઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

 

-30- 

કનૅરે્ાના ્ૌિી િર્પી ઝવકા્ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વ્ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવ્ાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા ઝવઝવધ ્માજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આ કર્સણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકઝનકી અને પયાસવિણીય નઝવનતા તિર્ફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ઝનિોગી શહેિના ઝવકા્ માટે છે જે ્ુિઝિત, ટકાઉ , અને ્ર્ફળ હોય. અમાિી ્ાિે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

ઝમરર્યા ્ાંપકસ (MEDIA CONTACT): 

્ીટી ઓર્ફ બૅ્રમ્પટન મઝલ્ટકલ્ચિલ ઝમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
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