
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

21 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਕਲਚਰ ਕ ਲੱਸ ਵੀਕੈਂਡਰ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  
ਰਚਨ ਤਮਕ ਪਰਰਤਭ  ਬ੍ ਰੇ ਜ ਣੋ!  

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਗਸਤ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 21 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ (Culture Calls 

Weekender) ਨ ਮਕ, ਔਨਲ ਈਨ ਕ ਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਰਚਨ ਤਮਕ ਪਰਰਤਭ  ਦ ੇਨ ਲ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, 

ਪੈਨਲ ਚਰਚ ਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ ਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ, ਰਚਨ ਤਮਕ ਅਰਭਰਵਅਕਤੀ, ਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਡਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕ ੱਮੇਰਡਅਨਾਂ, ਸੰਗੀਤਕ ਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਪੋਕਨ ਵਰਡ ਕਲ ਕ ਰਾਂ ਸਮੇਤ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਕਲ ਕ ਰ, Instagram Live @TheRoseBrampton ਤ,ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ (Zoom) ਤ,ੇ ਦ ਰੋਜ 

ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੇਜ (The Rose Virtual Stage) ਉੱਤੇ, ਰਤੰਨ-ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸ  ਲੈਣਗੇ। 
 

ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸ  ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਲੋਕਲ ਕਲ ਕ ਰਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਐਸ਼-ਮੁਹੰਮਦ (Brandon Ash-Mohammed), ਮ ਰਰਟਨ ਐਨਨ 

(Martín Añón), ਮ ਇਆ ਰਕਲਟਰੋਨ (Maya Killtron), ਟੀਆਰਪੀ .ਪੀ (TRP.P), ਰਨਕੋਲ ਚੈਂਬ੍ਰਸ (Nicole Chambers), ਰੀਕੋ ਰੀਫ 

(Reeko Rieffe), ਰੇਚਲ ਬ੍ਰ ਊਨ (Rachelle Brown), ਆਰ. ਫਲੈਕਸ ਐਡਂ ਰੋਸ਼ਨੀ (R. Flex & Roshanie), ਜੋਇਲ ਵ ਈਟ (Joelle 

White), ਜੋਸਰਫਨ ਕੂਜ (Josephine Cruz), ਰਕਓਸ਼  ਲਵ (Keosha Love), ਰਲਟਨੀ ਸਪੀਅਰਜ (Litney Spearz), ਜੋਇਆ (Joyia), 

ਡੇਰਜਰੀ ਮਕੈਂਜੀ (Desiree Mckenzie), ਅਤੇ ਰਸੱਧ ਰਥ (Siddartha)  

 

ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰ ਨ ਸ ਡੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਰਵੱਚ ਕਲ ਕ ਰਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 
ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ (Culture Calls) ਸੀਰੀਜ ਦ  ਰਵਸਤ ਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੇਜਬ੍ ਨੀ ਲੋਕਲ ਡੀ.ਜੇ. (DJ) ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮੇਜਬ੍ ਨ ਰੋਸ਼ਨੀ (Roshanie) ਵੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲ ਕ ਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਪੱਨ਼ੂੰ  (Jasmin Pannu) ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਆਰਟਵਰਕ ਰਤਆਰ ਕੀਤ  ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦ ੇਕਲ ਰਸਕ ਲੈਂਡਮ ਰਕ ਅਤੇ ਰਵਜੁਅਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਗ ਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square), 410 ਸ ਈਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਜ 

(Sonny’s)। 
 

ਕ ਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਪ਼ੂਰੇ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here for a full schedule of events)। 
 

ਹਵ ਲੇ 

“ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦ ੇਦੌਰ ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਚਨ ਤਮਕ ਭ ਈਚ ਰੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਰਹ  ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ 

ਰਵੱਚ, ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਕਲ ਕ ਰਾਂ ਦ ੇਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ਼ੂੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਰਹਤ ਹਾਂ। ਭ ਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ ਨਦ ਰ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਰਫਰ ਕ ੱਮੇਡੀ ਵ ਲੇ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ  ਮਜ  ਲੈਣ  ਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ਼ੂੰ  ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ Instagram Live ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੁਆਰ  ਇਸ ਔਨਲ ਈਨ ਕ ਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ ਮਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸਲ ਹ ਰਦੰਦ  ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰ ਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmayakilltron%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp%2FFWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmayakilltron%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp%2FFWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwearetrpp%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj%2F0D%2FZWD0jQXWONuq6QCRrk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwearetrpp%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj%2F0D%2FZWD0jQXWONuq6QCRrk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnicole.chambers%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnicole.chambers%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx


 

 

“ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਚਨ ਤਮਕ ਭ ਈਚ ਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕ ਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਖ ਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰ ਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ  ਕਲ  ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚ ਰਕ ਰੰਗਮੰਚ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਰਰਹ  ਹੈ। ਸ ਡੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਨ਼ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦ਼ੂਜੇ ਨ਼ੂੰ  ਸ਼ਕਤੀ 
ਪਰਦ ਨ ਕਰਨ ਦ  ਸ਼ ਨਦ ਰ ਮੌਕ  ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਰਵੱਚ ਤ ਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕ ਰਜਕਰਮਾਂ ਦ  ਰਨਸ਼ ਨ ਲਗ ਉਣ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣ ਓ।” 

- ਪ ੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕ ਉਂਸਲਰ, ਵ ਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵ ਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 

“ਅਸੀਂ ਦ ਰੋਜ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਤ,ੇ ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਰਹਤ ਹਾਂ। ਕਲਚਰ ਰਵੱਚ ਸ ਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਟੀਮ ਦੇ 
ਸ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਵਵਸਥ ਪਕਾਂ (ਰਕਊਰੇਟਰਸ) ਦ ੇਨ ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ , ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਸ ਰਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ , ਸ ਡੇ ਲਈ ਸਨਮ ਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਰਆ 

ਰਰਹ  ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕ ੇਹੀ ਅਸੀਂ ਜ ਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ ਰੇ ਨ ਗਰਰਕਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਸ਼ ਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨ਼ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਬ੍ਣ ਉਣ  ਹੈ।" 

- ਸਟੀਵਨ ਰਸ਼ੱਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਆਰਰਟਸਰਟਕ ਡ ਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਸ , ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਭਰਪ਼ੂਰ ਪਰਰਤਭ  ਹੈ। ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ, ਉਸ ਪਰਰਤਭ  ਨ਼ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ, ਸ ਡੇ ਕਲਚਰਲ ਸਰਰਵਰਸਜ ਸਟ ਫ 

ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਦ  ਨਤੀਜ  ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰ ਨ, ਕਲਚਰ ਕ ੱਲਸ ਵੀਕੈਂਡਰ, ਸ ਡੇ ਕਲ  ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚ ਰਕ ਭ ਈਚ ਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 
-30- 

ਕਨੇੈਡ  ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨ ਲ ਵਧਣ ਵ ਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕ ਰਬੋ੍ ਰੀਆ ਂਦ  ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ ਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭ ਈਚ ਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ਼ੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵ ਤ ਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤ  ਨ਼ੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧ ਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹ  ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣ ਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭ ਈਵ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸ ਡ ੇਨ ਲ 

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

  
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
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