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A Cidade procura novos talentos para atuarem num dos  
melhores festivais de música do Canadá 

 
Faça parte de This is Brampton @ NXNE! 

 
BRAMPTON, ON (6 de março de 2020) – Convocamos todos os músicos talentosos de Brampton!  
 
A Cidade convida os residentes de Brampton a enviarem a sua candidatura para atuarem no This is 
Brampton no festival North by Northeast (NXNE) (de norte a nordeste) de 2020. Parte da Série Club 
Land NXNE, This is Brampton @ NXNE é um espetáculo selecionado, organizado e apresentado por 
profissionais do panorama musical emergente de Brampton no The Drake Hotel (1150 Queen Street 
West, Toronto), que se realizará na sexta-feira, 19 de junho de 2020.  
 
Os candidatos selecionados serão remunerados pela sua atuação, terão a oportunidade de atuarem 
no icónico Drake Hotel, serem incluídos no material promocional do NXNE e receberem passes para 
todas as Séries organizadas pelo NXNE + sessões interativas. 
 
Os músicos e bandas locais de todos os géneros musicais podem visitar www.brampton.ca/NXNE para 
obter mais detalhes sobre esta oportunidade incrível. Os artistas têm de fornecer as ligações às suas 
gravações musicais e atuações ao vivo. As propostas serão analisadas por um painel de artistas de 
Brampton e especialistas do setor que selecionará até cinco candidatos. O prazo para as candidaturas 
é 31 de março. A lista de artistas selecionados será anunciada em 20 de abril. 
 
É a terceira vez que a Cidade participa na Série Club Land NXNE, que é organizada pelos melhores 
músicos, líderes do setor e associações do Canadá. Em 2019, This is Brampton @ NXNE apresentou 
os artistas de Brampton Zenesoul, Kae Music, Reeko Rieffe, Noyz Ft. Tremayne e Scotty IV. Em 2020, 
o festival apresentará mais de 40 espetáculos em alguns dos melhores locais de Toronto.  
 
Para mais informações sobre This is Brampton @ NXNE, visite www.brampton.ca/NXNE.  

 
Citações  
 
«Brampton possui um panorama artístico e cultural próspero, e a Cidade orgulha-se de apoiar a 
diversidade dos seus residentes em matéria de talento. Somos uma Cidade de Oportunidades, e This 
is Brampton @ NXNE é, efetivamente, uma oportunidade incrível para os músicos locais subirem ao 
palco num dos principais festivais de música do Canadá.» 
 
-       Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 
«Brampton tem um património cultural rico, e é um prazer apresentar os nossos talentosos criadores 
locais pelo terceiro ano consecutivo no NXNE. This is Brampton ajudou a promover o perfil dos nossos 
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artistas emergentes, deixando bem claro que Brampton acolhe as pessoas com talento que incentivam 
a vida noturna e esgotam concertos.» 
 
-       Paul Vicente, Conselheiro Regional Distritos 1 e 5 e Vice-Presidente do Desenvolvimento 
Económico e Cultura 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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