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ਮਦਰ ਮਦਰ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਘਹੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ 

ਅਲਕਸ ਵਹੈਲਜ਼ (Alx Veliz) ਵੀ ਪਰਫਰੌਮ ਕਰਨਿ ੇ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਹਜਵੇਂ ਹਕ 18 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨ ਅਲ ਹਕਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਹਟੰਿ (City of 

Brampton Annual Christmas Tree Lighting) ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਮਦਰ ਮਦਰ (Mother Mother) ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਿੋਵੇਿਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਲਕਸ 
ਵੈਹਲਜ਼ (Alx Veliz) ਦੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਿੋਵੇਿੀ।   
 

ਇਸ ਹਦਨ ਕ ਝ ਿੋਰ ਨਾ ਕਰ ੋ
31 ਹਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪ ਰੇ 
ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਭਹਰਆ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੈ। ਿਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਹਵਖੇ ਕੋਨਸਰਟ ਜ਼ੋਨ (Concert Zone) 

ਹਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿੋਵੇਿਾ, ਹਸਟੀ ਿਾਲ ਦੀ ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ (Conservatory), ਹਸਟੀ ਿਾਲ ਆਟਹਰਅਮ (City Hall Atrium) ਹਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਹਚਆਂ 
ਦੀ ਅੰਤਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿਤੀਹਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਦੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ  ਹਰੰਕ ਹਵਖੇ ਸਕੇਹਟੰਿ ਿੋਵੇਿੀ। ਰਾਤ ਨ ੰ  9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ 
ਨ ੰ , ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਿਏਟਰ (Rose Theatre) ਹਵਿੱ ਚ ਚਲਾਏ 
ਜਾਣਿੇ। 
 

ਹਸਟੀ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਿੈ ਹਕ ਸਕੌਟ ਫੌਕਸ (Scott Fox), ਕੈਟ ਕੈਲਾਿਨ (Kat Callaghan) ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਹਡਰਉ (DJ 

Drew) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ Z103.5 ਮੌਰਹਨੰਿ ਸ਼ੋਅ (Z103.5 Morning Show) ਿਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹਵਿੱ ਚ, 
Z103.5 'ਤੇ ਲਾਈਵ-ਟ -ਏਅਰ (Live-To-Air) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।  
 

ਮਦਰ ਮਦਰ ਬਾਰ ੇ

ਵੈਨਕ ਵਰ (Vancouver) ਦਾ ਪੰਜ ਿਵਿੱਈਆਂ ਦਾ ਸਮ ਿ ਮਦਰ ਮਦਰ ਮਨਮੋਿਕ ਿੀਤਾਂ ਦੇ ਹਮਿੱ ਠੇ ਸ ਰ, ਐਿਂ ਲਰ ਹਿਟਾਰ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੀਜੀ-ਵਾਰ ਦੇ ਜ ਨੋ-ਨੌਮੀਨੇਹਟਡ ਇੰਡੀ ਰੌਕ ਬੈਂਡ (JUNO-nominated indie rock band) ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਪੰਛੀ ਿਨ। 2017 ਹਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਨ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਵੈਰੀ ਿ ਿੱ ਡ ਬੈਡ ਹਿੰਿ 
(Very Good Bad Thing) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਿੈਟ ਆਉਟ ਹਦ ਵੇ” (Get Out The Way) ਅਤੇ “ਮੰਕੀ ਟਰੀ” (Monkey Tree) ਹਜਿੇ ਹਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਮਦਰ ਮਦਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਐਲਬਮ ਨੋ ਕਲਚਰ (No Culture) ਹਰਲੀਜ ਿੋਵੇਿੀ। ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸੰਿਲ “ਹਦ ਡਰਿਸ” (“The Drugs”) ਿ ਣ ਉਪਲਬਧ 
ਿੈ। 
 

ਮਦਰ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ here (ਇਿੱਿੇ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਅਲਕਸ ਵਹੈਲਜ਼ ਬਾਰ ੇ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਇਕ-ਿੀਤਕਾਰ-ਹਨਰਮਾਤਾ ਅਲਕਸ ਵੈਹਲਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਿੇ। ਆਪਣੇ “ਡਾਂਹਸੰਿ ਹਕਜ਼ੋਮਬਾ” (Dancing Kizomba) ਦੇ 
ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਿਟ ਿੋਣ ਅਤੇ ਿੋਲਡ (Gold) ਅਤੇ ਪਲੈਹਟਨਮ (Platinum) ਪਰਮਾਹਣਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਕਸ ਨੇ ਹਪਛਲਾ ਸਾਲ 

http://www.mothermothersite.com/
http://www.mothermothersite.com/


 

 

ਦ ਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਬਤਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਉਿ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ 
ਰੋਮਾਂਚਕ, ਹਸੰਿ-ਡਰਾਈਵਨ, ਲੇਹਟਨ-ਤਾਲ-ਹਮਸ਼ਹਰਤ ਪੌਪ ਸੰਿੀਤ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਹਲਆਉਣਿੇ।  
 

ਅਲਕਸ ਵੈਹਲਜ਼ ਇਿੱਕ ਅਹਜਿਾ ਕਲਾਕਾਰ ਿੈ, ਜੋ ਸੰਿੀਤ ਹਵਿੱ ਚ ਬਿ ਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਉੱਭਹਰਆ ਿੈ – ਅਹਜਿਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਮ ਿੱ ਖ ਿੈ, ਸਿੱ ਹਭਆਚਾਰ 
ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ, “ਡਾਂਹਸੰਿ ਹਕਜ਼ੋਮਬਾ” ਡਾਂਸਫਲੋਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਦਾ ਿੈ। 
 

ਅਲਕਸ ਵੈਹਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ here (ਇਿੱਿੇ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹਜਟ (Brampton Transit) ਚੋਣਵੇਂ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਸਹਤਰਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  7 ਵਜੇ ਸ਼ ਰ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਮ ਫਤ ਸੇਵਾ ਮ ਿਿੱਈਆ 
ਕਰੇਿੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905.874.2999 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤ ਸੀਂ ਹਵਸਹਤਰਤ ਰ ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ ਚੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਰਾਈਡ (eRide), ਔਨਲਾਈਨ ਹਟਰਪ ਪਲਾਨਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਹਸਿੱ ਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਹਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੰ  ਹਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਹਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਹਨਕ ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਿ ੰ ਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਹਵਿੱ ਚ ਖਹੋਲਹਆ ਹਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਵਕ ਿਸੋਹਪਟਲ, ਹਵਹਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਿ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਿਿੱ ਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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http://www.brampton.ca/
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http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

