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ਰਿਟੀ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਿੰਗੀਤ ਫਿੈਟੀਵਲਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 
 ਇੱਕ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹ ੈ

This is Brampton @ NXNE ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬਣੋ! 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਮਾਰਚ, 2020) – ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵੱਚ ਿਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਿੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ!  

 

ਰਿਟੀ ਿਥਾਨਕ ਪ੍ਰਰਤਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  2020 ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਾਇ ਨੌਰਥੀਿਟ (ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ.) (North by Northeast) (NXNE) ਫੈਿਟੀਵਲ 

ਦ ੇThis is Brampton ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. ਕਲੱਬ ਲੈਂਡ ਿੀਰੀਜ (NXNE Club 

Land Series) ਦਾ ਰਹੱਿਾ, This is Brampton @ NXNE, ਦ ਡਰੇਕ ਹੋਟਲ (1150 ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ, ਟੋਰੋਂਟੋ) (The Drake Hotel) 

(1150 Queen Street West, Toronto) ਰਵੱਚ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਰਿੱਧ ਿੰਗੀਤ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਆਯੋਰਜਤ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 19 ਜ ਨ, 2020 

ਨ ੰ  ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਿਫਲ ਰਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਰਿੱਧ ਡਰੇਕ ਹੋਟਲ ਰਵਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ, 
ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. ਦੀ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਿਮੱਗਰੀ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਿਥਾਨ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. ਰਕਊਰੇਟਰ ਿੀਰੀਜ + ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ 

ਿੈਸ਼ਨਾਂ (NXNE Curator Series + Interactive Sessions) ਦ ੇਪ੍ਾਿ ਰਮਲਣਗੇ।     
 

ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦ ੇਿਥਾਨਕ ਿੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਡਿ, ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/NXNE ਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੰਗੀਤ ਰਰਕਾਰਰਡੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਰਲੰਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦ ੇਮਾਹਰਾਂ 
ਦਾ ਇੱਕ ਪੈ੍ਨਲ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜ ਤੱਕ ਿਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਜੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਚੁਣ ੇ

ਗਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. ਕਲੱਬ ਲੈਂਡ ਿੀਰੀਜ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਿਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਟੌਪ੍ ਿੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਆਗ ਆਂ 
ਅਤੇ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਰਵੱਚ, This is Brampton @ NXNE ਨੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜੇਨੇਿੋਲ 

(Zenesoul), ਕੇਈ ਰਮਊਰਜਕ (Kae Music), ਰੀਕ ੋਰੀਫ (Reeko Rieffe), ਨੋਇਜ ਫੀਟ ਟਰੇਮੇਨ (Noyz Ft. Tremayne) ਅਤੇ ਿਕੌਟੀ IV 

(Scotty IV) ਦ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ। 2020 ਰਵੱਚ, ਫੈਿਟੀਵਲ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਮਾਰੋਹ ਿਥਾਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਵਖੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋ ਪੇ੍ਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ। 
  

This is Brampton @ NXNE ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/NXNE ਤ ੇਜਾਓ। 
  

http://www.brampton.ca/NXNE
http://www.brampton.ca/NXNE


 

 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵੱਚ ਵਧਦਾ-ਫੁੱ ਲਦਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਪ੍ਰਰਤਭਾ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ 
ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹਾਂ ਅਤੇ This is Brampton @ NXNE ਅਿਲ ਰਵੱਚ ਿਥਾਨਕ ਿੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਿੰਗੀਤ ਫੈਿਟੀਵਲਾਂ 
ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।” 
 

-       ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਿੰਪੰ੍ਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. ਰਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਿਾਲ ਿਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਿਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is Brampton ਨੇ ਇਹ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਡੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਰਜਹੇ ਪ੍ਰਰਤਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਈਟਲਾਈਫ ਰਵੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਨਿਰਟਾਂ ਦੀਆਂ 
ਰਟਕਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਵਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” 
 

-       ਪ੍ਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਵਾਈਿ ਚੇਅਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 

 

 
-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

