
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

  Anunciamos a temporada de Artes Performativas de Brampton 
2022/2023 (Performing Arts Brampton) 

  

BRAMPTON, ON (18 e maio de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de anunciar a 
sua temporada de Artes Performativas de Brampton 2022/2023 (2022/2023 Performing Arts 
Brampton), com música ao vivo, comédia e entretenimento teatral para todos usufruírem. 
Composta por duas séries principais, Artes Performativas de Brampton Apresenta (Performing 
Arts Brampton Presents) e Isto é Brampton (This is Brampton), os públicos poderão assistir às 
produções nos quatro locais de artes performativas da Cidade – The Rose, LBP Theatre, Cyril 
Clark Theatre e Garden Square. 

Nesta temporada, Artes Performativas de Brampton Apresenta (Performing Arts Brampton 
Presents) apresenta músicos conceituados, lendas canadianas, grandes comediantes, e 
teatro e circo conhecidos mundialmente, incluindo: 

• Tom Cochrane com Red Rider 
• Kinky Boots 
• The Tenors 
• Jake’s Gift 
• Johnny Reid, Love Someone Tour 
• Vanessa Williams 
• Anne of Green Gables apresentada por Canada’s Ballet Jörgen 
• Animal apresentado pelo Cirque Alfonse 
• Serena Ryder 
• Shaun Majumder, Love Tour 
• The Original Wailers 
• Jann Arden 
• Paddington Gets in a Jam 
• Robert Cray 
• Paul Reiser 
• The Ugly Duckling produzido por Lightwire Theater 
• Big Wreck 
• Just for Laughs 
• E muito mais! 

  

A Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) está empenhada em destacar 
os artistas locais e formar parcerias com organizações comunitárias para refletir e celebrar os 
artistas talentosos de Brampton. Entre os parceiros de coapresentação incluem-se a orquestra 



 

 

The Rose Orchestra, a banda de concertos Brampton Concert Band e o teatro musical 
Brampton Music Theatre. 

Isto é Brampton (This is Brampton) regressa ao Estúdio II (Studio II) no teatro The Rose, 
oferecendo uma plataforma intimista e próxima destinada aos artistas talentosos e fenomenais 
de Brampton, bem como uma oportunidade para desenvolvimento artístico. Entre os 
curadores da série incluem-se B-Jazzed, a título oficioso, Stand-Up Stitches, SounDrive 
Records, Spades Media, Crate Clash, QueeriAH!city, HYPE e Bluebird Brampton.  

À medida que continuamos a recuperar da pandemia de COVID-19, a Artes Performativas de 
Brampton (Performing Arts Brampton) está empenhada em tornar o entretenimento ao vivo 
económico e acessível a todos. Os preços dos bilhetes foram reduzidos para se manterem 
competitivos, com o preço dos bilhetes a partir de apenas 20 dólares ($20) para uma 
variedade de espetáculos. 

Os bilhetes para a temporada de 2022/2023 estão à venda para Sócios do The Rose (Rose 
Members) em 26 de maio, e para o público em 10 de junho. Para ver o programa completo, 
comprar bilhetes e saber mais, consulte therosebrampton.ca ou telefone para a Bilheteira (Box 
Office) para o número 905.874.2800.   

A Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) reconhece com gratidão os 
nossos patrocinadores para a temporada de 2022-2023: 45 Railroad, Algoma University, 
Fieldgate Developments, Meridian Credit Union, e Northwest Lexus. 

Eventos na Garden Square 

Vivencie as artes, a cultura e a comunidade no centro da Baixa de Brampton (Downtown 
Brampton). Desfrute de entretenimento gratuito durante todo o verão na Garden Square, 
incluindo Cinema nas noites de quinta-feira (Thursday Night Movies) a partir de 16 de junho, 
ativações pop-up, festivais e eventos especiais. 

• 19 de junho: Orgulho 2022 (Pride 2022) apresentado por TD 
• 9 de julho: 8.ª Festa Anual da Cozinha da Costa Leste (8 th Annual East Coast Kitchen 

Party) 
• 22 e 23 de julho: Brampton Vibrante (Vibrant Brampton) 
• 31 de julho: Festival Um Mundo JAMBANA™ (JAMBANA™ One World Festival) 
• 13 de agosto: Stomp ‘N Stampede 
• 30 de setembro: Dia Nacional da Verdade e Reconciliação (National Day for Truth and 

Reconciliation); um concerto ao ar livre apresentando o duo indígena prog-rock Crown 
Lands, vencedor do Prémio JUNO (JUNO Award) 

A temporada de verão da Garden Square é generosamente apoiada por No Frills, TD, Tim 
Hortons e Toronto Pearson.  

Citações 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

«A Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) opera em locais notáveis na 
nossa cidade, e apresenta outra temporada repleta de entretenimento que pode ser 
desfrutada por toda a família. As artes performativas têm o poder de juntar as pessoas, e à 
medida que regressamos aos eventos presenciais, é ótimo ter um alinhamento completo de 
atuações à nossa espera. Encontre o seu espetáculo predileto e obtenha os seus bilhetes 
hoje!» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Estou entusiasmado para ver o alinhamento para a temporada de 2022/2023 e voltar a 
receber os mecenas culturais para um ano de atuações ao vivo. Brampton é um Mosaico 
multicultural (Mosaic), onde celebramos a arte, a cultura e o entretenimento, e eu estou 
ansioso por assistir a um espetáculo.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; 
Presidente (Chair), Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

«Após um par de anos, fico satisfeito por assistir ao regresso de uma temporada completa de 
programação em Brampton. A equipa da Artes Performativas (Performing Arts) da Cidade de 
Brampton realizou um trabalho excecional na preparação de uma temporada repleta de 
comédia, música, drama, entre outros, que pretende captar os espetadores de teatro de todas 
as idades.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

«Em conjunto com artistas internacionais e canadianos, a nossa Temporada 2022-23 (2022-
23 Season) apresenta mais atuações de artistas de Brampton, parcerias mais intensas com 
organizações artísticas, mais oportunidades para que Brampton se reflita nos nossos palcos, 
e mais oportunidades para que os artistas nos nossos palcos captem o público e observem o 
belo mosaico multicultural de Brampton.» 

- Steven Schipper, Diretor Artístico Executivo (Executive Artistic Director), Artes 
Performativas (Performing Arts), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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. 
 

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


 

 

A Divisão de Artes Performativas (Performing Arts Division) na Cidade de Brampton revela, desenvolve e promove a 
identidade cultural exclusiva e o caráter vibrante e criativo de Brampton através da busca da excelência artística e do 
profundo envolvimento com a comunidade. A Divisão funciona em quatro locais em Brampton: The Rose, LBP Theatre, Cyril 
Clark Theatre, e Garden Square. Saiba mais (Learn more). 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

