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Atuações virtuais Live from The Rose regressam a Brampton nesta 
primavera 

 
BRAMPTON, ON (16 de março de 2021) – Nesta primavera sinta o poder das atuações ao vivo e 
desfrute de espetáculos de entretenimento de artistas extraordinários em casa, uma vez que o The 
Rose Brampton continua Live from The Rose, com a apresentação virtual da temporada alusiva ao seu 
15.º aniversário.  
 
Em linha com as diretrizes da Província e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e com vista a 
proteger a saúde e a segurança da comunidade, o The Rose vai transmitir ao vivo atuações no palco 
principal para o público através do Vimeo. O público pode contar com produções de alta qualidade; 
uma equipa de produção técnica especializada; uma transmissão do evento ao vivo inovadora; e 
alguns dos nomes mais interessantes em matéria de entretenimento. 
 
As próximas atuações incluem: 

• 18 de março de 2021 (20:00 EST) - Duo River North com convidado especial Mark Kelso 

• 20 de março de 2021 (20:00 EST) - This is Brampton: ao vivo online (Live Online), com 
curadoria de Queeriahcity   

• 25 de março de 2021 (20:00 EST) - «Suddenly Mommy» com Anne-Marie Scheffler  

• 27 de março de 2021 (19:30 EST) - Mundos em música (Worlds in Music) (Orquestra The 
Rose) (The Rose Orchestra) 

• 28 de março de 2021 (13:00 EST) - Elizabeth Glenn-Copeland à conversa com Ian Keteku   

• 1 de abril de 2021 (20:00 EST) - This is Brampton: ao vivo online (Live Online), com curadoria 
de Soundrive Records   

• 8 a 10 de abril de 2021 (19:30 EST) - Canções para um mundo novo (Songs for a New World) 
(Teatro Musical de Brampton) (Brampton Music Theatre)   

• 10 de abril de 2021 (13:00 EST) – Canções para um mundo novo (Songs for a New World), 
espetáculo durante a tarde (Teatro Musical de Brampton) (Brampton Music Theatre)   

 
Até à data foram contemplados os seguintes curadores e parceiros de apresentação conjunta de Live 
from The Rose: Teatro Musical de Brampton (Brampton Music Theatre); Orquestra The Rose (The 
Rose Orchestra); B-Jazzed; New Theory Radio; Off the Record; Soundrive Records; Stand-up Stitches; 
The FOLD (Festival da Diversidade Literária) (Festival of Literary Diversity); Queeriahcity; e, Our 
Women’s Voices. Entre os artistas anteriores contemplados estão: Virginia to Vegas; Crown Lands; 
Maestro Fresh Wes; Twin Flames; Tyler Shaw; Ron Hawkins; Haviah Mighty; e, Tokyo Police Club que 
participaram nas celebrações da Passagem de Ano (New Year’s Eve) da Cidade de Brampton. 
 
Quando o The Rose Brampton encerrou devido à COVID-19 em março do ano passado, o espaço 
adaptou-se para satisfazer as novas necessidades do público, de estudantes e pais através de 
programação virtual gratuita com The Rose at Home. De abril a agosto, This is Brampton: ao vivo 
online (Live Online) produziu 23 concertos, apresentando 42 artistas locais e atraindo mais de 256 000 
telespetadores em todo o mundo. O The Rose também apresentou programas educativos centrados 
no impacto social e nas artes, exercendo uma grande influência nas vidas dos telespetadores de todas 
as idades.  
 



 

 

O The Rose agradece ao Meridian, patrocinador (Sponsor) da apresentação de Live from The Rose. 
As pessoas podem reservar bilhetes gratuitos para Live from The Rose em therosebrampton.ca. 
 
Citações 
 
«O The Rose Brampton continua a apoiar os artistas, mantendo-se em contacto com públicos 
específicos e aumentando ainda mais os seus seguidores. Até à data, o The Rose proporcionou 
oportunidades remuneradas a mais de 50 artistas, entre os quais 36 artistas locais, e realizou 15 
apresentações virtuais gratuitas. Orgulhamo-nos de continuar a oferecer produções de qualidade, que 
podem ser desfrutadas pelos nossos residentes em casa com segurança!» 

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

«Live from The Rose chegou às comunidades próximas e distantes e promoveu Brampton como 
Cidade de Oportunidades (City of Opportunities). Através do apoio profissional e das exibições 
remuneradas aos artistas, Live from The Rose teve um impacto direto e positivo na nossa comunidade 
artística local.»  

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

 
«Através da programação online, mais de 10 000 telespetadores usufruíram de atuações do  
The Rose Brampton no conforto e na segurança dos seus lares. Com mais de 1700 bilhetes 
reservados e públicos em mais de 17 países, o Live from The Rose continua a ganhar força e 
interesse.» 

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

 
«O The Rose está comprometido com a acessibilidade e as artes. Durante a pandemia de COVID-19, 
os públicos precisam de alegria, esperança e impacto da atuação ao vivo. Durante esta temporada, 
para apoiar a nossa comunidade durante este período desafiante, as atuações ao vivo no The Rose 
Brampton são gratuitas.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«O The Rose continua a prosperar. Enquanto líder no setor preparámos o caminho com a nossa 
programação virtual e o impressionante engenho dos nossos artistas e equipa de artes performativas. 
Dos concertos de sala ao vivo que começaram uma semana após o encerramento do nosso espaço, 
às transmissões profissionais ao vivo a partir do nosso palco visualizadas em todo o mundo, 
orgulhamo-nos da temporada que temos feito até agora. Estamos imensamente gratos aos nossos 
públicos, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), e Conselheiros Municipais (City Councillors) pelo 
seu inestimável apoio. Temos muitos mais concertos dinâmicos para desfrutar, reservados para 
Brampton e não só.» 

- Steven Schipper, Diretor Executivo e Artístico (Executive Artistic Director), Artes 
Performativas (Performing Arts) 
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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://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
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


 

 

O The Rose Brampton é o principal espaço de artes perfomativas de Brampton e um elemento icónico no centro da baixa. 
Além de ser uma parte vital da cidade, constitui um destino para os artistas locais e de renome mundial, oferecendo aos 
públicos de Brampton, e não só, oportunidades para desfrutarem de uma vasta gama de talentos num cenário extraordinário. 
Sublime em termos arquitetónicos e acústicos, o The Rose é onde Brampton ganha vida. 
 
O Live from The Rose apresenta produções multidisciplinares compostas por eventos teatrais, musicais, humorísticos, 
familiares e culturais. O The Rose está empenhado em destacar os artistas locais e em criar parcerias com organizações 
locais para refletir, promover e celebrar a comunidade que serve. Procuramos ativamente artistas admiráveis e notórios em 
termos artísticos. O nosso objetivo consiste em divertir e inspirar o público, proporcionando simultaneamente experiências 
excecionais para os artistas performativos. 

 
 
CONTACTO DE IMPRENSA 

Gurvinder Singh 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicações Estratégicas  
Cidade de Brampton n 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

