
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
   

O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts 
Brampton) oferece música ao vivo, teatro e cultura durante o mês de 

agosto 
 

BRAMPTON, ON (12 de agosto de 2022) – A Cidade de Brampton está entusiasmada por oferecer 
música ao vivo, entretenimento teatral e cultura para todos usufruírem este verão na praça Garden 
Square e no The Rose Brampton. 

O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) está a organizar os 
espetáculos seguintes: 

Stomp N Stampede – 13 de agosto, das 16:00 às 20:00, Garden Square Brampton 
 
Agarre no seu chapéu e nas botas de cowboy – e talvez num parceiro de dança também! Stomp N' 
Stampede regressa à Garden Square em 13 de agosto para celebrar tudo o que é country! Aprecie a 
atuação ao vivo do anfitrião DJ Johnny Rivex e da cabeça de cartaz Nicole Rayy. Além disso, não 
perca as aulas de dança em linha dos dançarinos em linha Double Trouble. 

Across The Pond – 25 de agosto, 20:00, The Rose Brampton 

Junte-se a Leisa Way e à incrivelmente talentosa banda Lonely Hearts Club Band composta por 5 
elementos enquanto o levam numa aventura musical excitante. Reviva uma época inovadora da 
história quando a música pop britânica emergiu do outro lado do oceano «Across the Pond» graças a 
quatro rapazes com cabelos fartos de Liverpool, cuja popularidade desencadeou um frenesim. 
Espalhando-se rapidamente pela América do Norte, tornou-se conhecida como a «Invasão Britânica», 
e começou com o termo, «Beatlemania». 

Across the Pond celebra 50 anos de música pop e rock britânica desde estes incríveis sucessos dos 
anos 60 às maiores estrelas da atualidade, saudando os reis da música tais como: The Beatles, The 
Rolling Stones, Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The Who, Sting & the Police; Annie Lennox, The 
Kinks, e muitos mais! Calce os seus sapatos de dança para uma noite de diversão neste enorme 
concerto de êxitos a não perder! 

Monsoon Sound –27 de agosto, 19:00, Átrio do The Rose Brampton  

O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) tem o prazer de 
servir numa comunidade em que 44,3% dos seus residentes são originários do Sul da Ásia. 
Prosperando neste belo Mosaico multicultural (Mosaic), as jovens comunidades do Sul da Ásia estão a 
emergir com vozes e formas de expressão novas. Veja as combinações únicas de culturas diferentes 
com a expansão do hip hop do Sul da Ásia, em que os sons tradicionais como o Bhangra são muitas 
vezes combinados com tudo, desde o boom-bap clássico, o smooth jazz-rap aos ritmos trap beats, 
num festival de hip hop do Sul da Ásia gratuito com curadoria de Noyz apresentando: 

• Sikh Knowledge & Hey Bombay 
• DJ Roshanie 



 

 

• Siddartha 
• Keralanka 
• Tanvir Rose 
• Spitty 

A apresentar em setembro 

Flow Fest –17 de setembro, 19:30, The Rose Brampton 

Abram os vossos corações palpitantes ao primeiro Flow Fest, festival de tambores Brampton 
International Drumming Festival! Esta noite empolgante apresenta os destaques The Larnell Lewis 
Band e The Joy Lapps Project. O músico, compositor e professor criado em Brampton, vencedor de 
um prémio Grammy, Larnell Lewis, e o músico, compositor e professor nomeado para um Grammy, 
Joy Lapps, dirigem uma fusão musical de combinações afro-caribenhas e jazz que irão certamente 
captar os corações do público num só. 

Dança, tambores e festa com Ngoma, um dos primeiros conjuntos do Canadá liderados por jovens. A 
noite não termina aqui – com DJ Joshua Lucas, percorrendo combinações musicais, gastronomia, 
exposições artísticas e mais, o público estará totalmente inserido numa noite de tambores, música e 
cultura de todo o mundo. 

Saiba mais sobre os espetáculos programados pelo departamento de Artes Performativas de 
Brampton (Performing Arts Brampton) aqui (here).  

Citações 

«O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) continua a oferecer 
um alinhamento extraordinário de música ao vivo, teatro e experiências culturais para os residentes e 
visitantes usufruírem bastante até setembro! Certifique-se de que verifica todos os espetáculos 
programados enquanto planeia as restantes semanas de verão. Há algo para todos desfrutarem.» 

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

«O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) continua a oferecer 
experiências diversas e excitantes para os residentes e visitantes desfrutarem! Brampton é um 
Mosaico multicultural (Mosaic), e as nossas experiências culturais contribuem para enriquecer a nossa 
comunidade. Incentivo todas as pessoas a desfrutarem destes espetáculos musicais e de 
entretenimento únicos!» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

 

-30- 

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 

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


 

 

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