
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

આ વસતં ેલાઇવ ફ્રોમ દ િોઝ ઓનલાઇન કાર્યક્રમો બ્રમૅ્પટનમા ંફિી થશ ે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (16 માર્ય 2021) – લાઇવ કાર્યક્રમની શક્તત અનભુવો અન ેઆપણા ઘિના જ જોિદાિ કલાકાિો પાસેથી મનોિજંનનો 

સ્વાદ આ વસંતમાં ર્ાખો જ્ર્ાિે દ િોઝ બ્રૅમ્પટન ઓનલાઇન માર્ગે લાઇવ ફ્રોમ દ િોઝની 15મી વર્યર્ગાંઠની ક્સઝન ર્ાલુ િાખશે.  

 

સમાજના આિોગ્ર્ અને સલામતીનું િક્ષણ અને પ્રોવવશં્ર્લ તથા પીલ પક્લલક હેલ્થની માર્ગયદર્શયકાને અનુરૂપ દ િોઝ ક્વક્મઓ (Vimeo) માિફત ે

પ્રકે્ષકોને મૈનસ્ટજે કાર્યક્રમોનું જીવતં પ્રસાિણ કિશે. પ્રકે્ષકોન ેઉચ્ર્ ર્ગણુવત્તા ધિાવતી ક્નર્મયતીઓનો લાભ મળશ;ે જ્ર્ા ંતજ્ઞ ટેકક્નકલ ક્નમાયણ 

ટીમ હશ;ે કટટરં્ગ-એજ જીવંત ઇવને્ટ પ્રસાિણ; અન,ે મનોિંજનના િોમારં્થી ભિી દેતા નામો હશ.ે  

 

આવનાિ કાર્યક્રમોમાં સમાવેશ થશ:ે 

• 18 માર્ય 2021 (સાજેં 8:00 EST) - ક્વશેર્ મહમેાન માકય કેસ્લો (Mark Kelso) સાથ ેરિવિ નોથય ડુઓ (River North 

Duo)  

• 20 માર્ય 2021 (સાજેં 8:00 EST) - દીસ ઇઝ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton): લાઇવ ઓનલાઇન (Live Online), જેનું 

ક્નદયશન ક્તવરિઆક્સટી (Queeriahcity) કિશ ે  

• 25 માર્ય 2021 (સાજેં 8:00 EST) - સડનલી મમ્મી (Suddenly Mommy) મા ંએન-મેિી શેફ્લિ (Anne-Marie 

Scheffle)  

• 27 માર્ય 2021 (સાજેં 7:30 EST) - વલ્ડસય ઇન મ્ર્ુક્ઝક (Worlds in Music) (દ િોઝ ઓકેસ્રા [The Rose 

Orchestra])  

• 28 માર્ય 2021 (બપોિે 1:00 EST) - એક્લઝાબેથ ગ્લેન-કોપલેન્ડ (Elizabeth Glenn-Copeland) અન ેઇએન કટેેક ૂ(Ian 

Keteku)નો વાતાયલાપ   

• 01 એક્પ્રલ 2021 (સાજેં 8:00 EST) - દીસ ઇઝ બ્રૅમ્પટન (This is Brampton): લાઇવ ઓનલાઇન (Live Online), 

જેનુ ંક્નદયશન સાઉન્ડડ્રાઇવ િકેૉડસય (Soundrive Records) કિશ ે

• એક્પ્રલની 8 થી 10, 2021 (સાજેં 7:30 EST) - સોંગ્સ ફોિ અ ન્રુ્ વલ્ડય (Songs for a New World) (બ્રમૅ્પટન મ્ર્ુક્ઝક 

ક્થએટિ) (Brampton Music Theatre) 

• 10 એક્પ્રલ 2021 (બપોિ ે1:00 EST) - સોંગ્સ ફોિ અ ન્રુ્ વલ્ડય (Songs for a New World), મેરટની શો (બ્રૅમ્પટન મ્ર્ુક્ઝક 

ક્થએટિ) (Brampton Music Theatre) 

 

આજ રદન સુધી, લાઇવ ફ્રોમ દ િોઝમાથંી ક્નદયશયન કિનાિાઓ અને સહ-િજૂઆત કતાયઓમાં સામેલ િહ્યા છે: બ્રૅમ્પટન મ્ર્ુક્ઝક ક્થએટિ; દ િોઝ 

ઓકેસ્રા; બી-જૅઝ્ડ (B-Jazzed); ન્રુ્ ક્થઅિી િેરડર્ો (New Theory Radio); ઓફ દ િેકૉડય (Off the Record); સાઉન્ડ ડ્રાઇવ 



 

 

િેકૉડયસ (Soundrive Records); સ્ટનૅ્ડ અપ ક્સ્ટક્ર્ઝ (Stand-up Stitches); દ ફોલ્ડ (The FOLD) (ફેક્સ્ટવલ ઓફ ક્લટિિી 

ડાઇર્સયટી) (Festival of Literary Diversity); ક્તવરિઆક્સટી (Queeriahcity); અને, આઅિ ક્વમેન્સ વૉઇક્સસ (Our Women’s 

Voices). ભૂતકાળના િજૂઆતકતાયઓમાં સમાવેશ છે: વર્જયક્નર્ા ટ ૂવેર્ગાસ (Virginia to Vegas); ક્રાઉન લેન્ડસ (Crown Lands); 

મેસ્રો ફ઼્રેશ વેસ (Maestro Fresh Wes); ક્વવન ફ્લેમ્સ (Twin Flames); ટાર્લિ શૉ (Tyler Shaw); િૉન હૉરકન્સ (Ron 

Hawkins); હાક્વઆ માઇટી (Haviah Mighty); અને, ટોતર્ો પોલીસ તલબ (Tokyo Police Club) જે ક્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની નુતન 

વર્યની આર્ગલી સાંજની ઉજવણીઓનો ભાર્ગ હતો 

 

ર્ગત માર્યમા ંજ્ર્ાિે દ િોઝ બ્રૅમ્પટન બધં થર્ું ત્ર્ાિ ેઆ સ્થળ દ્વાિા પ્રકે્ષકો, ક્વદ્યાથીઓ અને માતાક્પતાઓની નવી જરૂરિર્ાતોન ેસંતોર્વા 

માટનેું કાર્ય મફત ઓનલાઇન કાર્યક્રમો દ િોઝ એટ હોમ (The Rose at Home) દ્વાિા શરૂ કિારંુ્ હતુ ંએક્પ્રલથી ઑર્ગસ્ટ, દીસ ઇઝ 

બ્રૅમ્પટન: લાઇવ ઓનલાઇન દ્વાિા 23 કન્સવસયનુ ંક્નમાયણ કાર્ય થર્ુ ંજેમા ં42 સ્થાક્નક કલાકાિોએ ભાર્ગ લીધો અને જે ક્વશ્વભિના 

2,56,000 કિતા વધુ દશયકોને આ કર્ી શતરંુ્. દ િોઝ દ્વાિા શૈક્ષક્ણક કાર્યક્રમોની િજૂઆત પણ થઈ જે સામાક્જક પ્રભાવ અને કલા કેક્ન્િત હતા ં

જેનાથી તમામ વર્ના દશયકોના જીવન પ્રભાક્વત કિી શકાર્ા.  

 

દ િોઝ, મેરિરડર્ન (Meridian)નો રદલથી આભાિ વ્ર્તત કિ ેછે જેઓ લાઇવ ફ્રોમ દ િોઝ િજૂ કિનાિ પ્રાર્ોજક હતા.ં લોકો લાઇવ ફ્રોમ દ 

િોઝની મફત રટરકટો અહીંથી બૂક કિી શકશે therosebrampton.ca 

 

સવુાતર્ો 

 

દ િોઝ બ્રૅમ્પટન કલાકાિોન ેમદદરૂપ થતા િહ્યા છે, મહત્ત્વપૂણય પ્રકે્ષકો અને દશયકો સાથ ેજોડારે્લા િહ્યા છે અન ેપોતાના વૈક્શ્વક ક્ક્ષક્તજો હજંુ 

વધ ુક્વસ્તાિ ેછે. અત્ર્ાિ સધુી, દ િોઝ દ્વાિા 50 કિતા વધુ કલાકાિોને ર્ુકવણીપાત્ર તકો આપવામાં આવી છે જેમાંથી 36 કલાકાિો સ્થાક્નક 

હતા ંઅને 15 ક્નિઃશલુ્ક ઓનલાઇન કાર્યક્રમો િજૂ કિવામા ંઆવ્ર્ા છે. અમને અમાિાં િહવેાસીઓ માટે ઘિ ેબેસીન ેસુિક્ક્ષત િીતે આનંદ માણી 

શકાર્ એવા ર્ગુણવત્તારુ્તત પ્રોડતશન ક્નિંતિ આપતા િહવેાનું ર્ગૌિવ છે!" 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

લાઇવ ફ્રોમ દ િોઝ દૂિ દૂિના સમુદાર્ોમાં પહોંચ્રંુ્ છે અન ેબ્રૅમ્પટનને એક તકોથી ભિેલા શહેિ તિીકનેી જાહેિાત કિી છે. કલાકાિો માટે 

વ્ર્વસાક્ર્ક ટેકો અને ર્ુકવણીપાત્ર તકો ઊભી કિીન ેલાઇવ ફોમ દ િોઝ દ્વાિા આપણા સ્થાક્નક કલા સમાજ પિ સીધો અન ેસકાિાત્મક પ્રભાવ 

પડર્ો છે."  

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉક્ન્સલિ , વૉડય 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્ર્કુ્નટી સર્વયક્સસ, ક્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

  

"ઓનલાઇન પ્રોગ્રાવમંર્ગ માિફતે 10,000 કિતા વધુ દશયકોએ દ િોઝ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા થર્ેલ કાર્યક્રમો પોતાના ઘિની છાર્ામા ંઅને સલામતીમા ં

માણ્ર્ા છે. 1,700 કિતા વધ ુરટરકટો બૂક થર્ા બાદ અન ે17 દેશોના દશયકો સાથ ેલાઇવ ફ્રોમ દ િોઝ કદુકેને ભૂસક ેવધનુે વધ ુિસ ઊભો કિી િહ્યુ ં

છે." 

- હિરકિત વસંઘ, ક્સટી કાઉક્ન્સલિ, વૉડય 9અન ે10, પ્રમુખ, કોપોિટે સર્વયક્સસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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


 

 

 

"દ િોઝ સુલભતા અને કલા માટે પ્રક્તબદ્ધતા ધિાવ ેછે." COVID-19ના િોર્ગર્ાળા દિક્મર્ાન દશયકોને આનંદ, આશા અન ેજીવંત કાર્યક્રમોના 

પ્રભાવની આવશ્ર્કતા છે. આવા પડકાિરૂપ સમર્મા ંઆપણા સમાજને મદદરૂપ થવા આ ક્સઝનમા ંદ િોઝ બ્રમૅ્પટનના ઓનલાઇન કાર્યક્રમો 

ક્નિઃશલુ્ક છે." 

- ડેક્વડ બારિક, ર્ીફ એડક્મક્નસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ક્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"દ િોઝ ખીલતુ ંજ િહેશે. અમ ેઆ ઉદ્યોર્ગના આર્ગવેાન તિીકનેી કેડી કંડાિી ર્ુતર્ા છીએ જે અમાિા ઓનલાઇન પ્રોગ્રાવમરં્ગ અન ેઅમાિા 

કલાકાિો તેમજ પિફોર્મિંર્ગ આવસયની ટીમના નોંધપાત્ર ર્ાતુર્યન ેકાિણે છે. ક્લવવરં્ગ રૂમ કન્સવસય જે અમાર ંવેન્રુ્ બંધ થર્ાના એક જ સપ્તાહમાં 

શરૂ થર્ા હતા ંતમેજ અમાિા મંર્ પિથી થતા વ્ર્વસાક્ર્ક લાઇવસ્રીમ્સ આખા ક્વશ્વમાં જોવાર્ છે અને અમને અત્ર્ાિ સધુીની અમાિી 

ક્સઝનનુ ંર્ગૌિવ છે. અમ ેઅમાિા દશયકો, આપણા મેર્િશ્રી અને ક્સટીના કાઉક્ન્સલિોના તેમના અમલૂ્ર્ ટેકા માટ ેઆભાિી છીએ. બ્રૅમ્પટન 

તેમજ બહાિ માટે અમાિી પાસ ેમાણવાલાર્ક હજંુ ઘણા જોિદાિ કન્સવસયની કતાિ છે." 

- ક્સ્ટવન ક્સ્કપિ (Steven Schipper), એક્ગ્ઝતરુ્રટવ આર્ટયક્સ્ટક ડાર્િેતટિ, પફોર્મિંર્ગ આવસય 

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ક્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદય છે લોકો. અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા ક્વક્વધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્યણનું કેન્િ છીએ અને અમે તકક્નકી અન ેપર્ાયવિણીર્ નક્વનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાર્ગીદાિી એવા ક્નિોર્ગી શહેિના ક્વકાસ માટે છે જે સુિક્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોર્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

દ િોઝ બ્રમૅ્પટન તે બ્રૅમ્પટનનું ક્પ્રક્મર્િ પિફોર્મિંર્ગ આવસયનું સ્થળ છે અન ેતે ડાઉનટાઉનના હાદયની એક આઇકોક્નક લાક્ષક્ણકતા ર્ગણી શકાર્. શહેિના એક મહત્ત્વપૂણય ભાર્ગ 

તિીકે તે સ્થાક્નક અન ેક્વશ્વ ક્વખ્ર્ાત કલાકાિો માટેનું રં્ગતવ્ર્ સ્થાન છે જે બ્રૅમ્પટન અન ેબહાિના લોકો એક જોિદાિ સેટટંર્ગમાં બહોળી શે્રણીની પ્રક્તભાઓનો અનુભવ 

કિવાની તકો પૂિી પાડે છે. સ્થાપત્ર્ અન ેધ્વક્નતંત્રની િષ્ટીએ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી દ િોઝ એવંુ સ્થાન છે જ્ર્ાં બ્રૅમ્પટનમાં જાન ફંકાર્ છે. 

 

લાઇવ ફ્રોમ દ િોઝ ખાત ેબહુ ક્વર્ર્ક પ્રોડતશનો જોવા મળ ેછે જેમાં નાવર્કલા, સંર્ગીત, હાસ્ર્િસ, પારિવારિક અન ેસાંસ્કૃક્તક ઇવેન્વસ સમાર્ેલા છે. દ િોઝ સ્વદેશી કલાકાિોને 

ઝળકાવવા માટે અન ેસ્થાક્નક સંર્ગઠનો સાથે ભાર્ગીદાિી કિીને જેની તે સેવા કિે છે તે સમુદાર્ને પ્રદર્શયત કિવા, પાલન કિવા અન ેતેને વધાવી લેવા પ્રક્તબદ્ધ છે. અમે 

સરક્રર્પણે કલાની િષ્ટીએ ઉત્કૃષ્ટ અન ેઉલ્લખેનીર્ કલાકાિોને આર્ગળ લાવીએ છીએ. અમારં લક્ષ્ર્ કાર્યક્રમ આપતા કલાકાિોને અસામાન્ર્ અનુભવો પૂિા પાડવા સાથે દશયકોને 

મનોિંજન આપીને પ્રેરિત કિવાનું છે. 

 
ક્મરડર્ા સપંકય : 

ર્ગુિવવંદિ વસંઘ (Gurvinder Singh) 

કોઓર્ડયનેટિ, ક્મરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુક્નટી એંર્ગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સંવાદ  

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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