
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

      

2022/2023 ਪਰਫਰੌਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੀਜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18  ਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣੇ 2022/2023 ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (2022/2023 Performing 

Arts Brampton) ਸੀਜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ  ਾਸਤੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ, ਲਾਈ  ਰ ਊਰਜਕ, ਕਾਿੱ ੇਡੀ ਅਤੇ 

ਰਿਏਟਰੀਕਲ  ਨੋਰੰਜਨ ਹ ੋੇਗਾ। ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਿੱਡੀ ਸੀਰੀਜ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੈਜੈਂਟਸ (Performing Arts Brampton 

Presents) ਅਤੇ ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (This is Brampton) ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਕ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਿਾ ਾਂ ਰ ਖ ੇ

ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰਨਗੇ – ਦ ਰੋਜ਼ (The Rose), ਐਲ.ਬ੍ੀ.ਪੀ. ਰਿਏਟਰ (LBP Theatre), ਰਸਰਰਲ ਕਲਾਰਕ ਰਿਏਟਰ (Cyril Clark 

Theatre) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square)। 
 

ਇਸ ਸੀਜਨ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਜੈੈਂਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਾਿੱ ੇਡੀ ਦੇ ਰਸਤਾਰਰਆਂ ਅਤੇ 

ਦੁਨੀਆਭਰ ਰ ਿੱ ਚ  ਸ਼ਹੂਰ ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਰੰਗਭੂ ੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ:  

• ਰੈਡ ਰਾਈਡਰ (Red Rider) ਦੇ ਨਾਲ ਟੌ  ਕਕੋਰੇਨ (Tom Cochrane)  

• ਰਕੰਕੀ ਬ੍ੂਟਸ (Kinky Boots) 

• ਦ ਟੈਨਰਸ (The Tenors) 

• ਜੇਕਸ ਰਗਫਟ (Jake’s Gift) 

• ਜੌਨੀ ਰੀਡ (Johnny Reid), ਲ  ਸ  ਨ ਟੂਰ (Love Someone Tour) 

•  ਨੇਸਾ ਰ ਲੀਅ ਸ (Vanessa Williams) 

• ਐਨ ਆਫ ਗਰੀਨ ਗੇਬ੍ਲਸ (Anne of Green Gables), ਕੈਨੇਡਾਜ ਬ੍ਲੇੈਟ ਜੋਰਗਨ (Canada’s Ballet Jörgen)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਹਾ ਹੈ 

• ਐਨੀ ਲ (Animal), ਸਰਕ ਅਲਫੋਂਸ (Cirque Alfonse)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ 

• ਸੇਰੇਨਾ ਰਾਇਡਰ (Serena Ryder) 

• ਸ਼ੌਨ  ਜੂ ਦਾਰ (Shaun Majumder), ਲ  ਟੂਰ (Love Tour) 

• ਦ ਓਰਰਰਜਨਲ  ੇਲਰਸ (The Original Wailers) 

• ਜਾਨ ਆਰਡਨ (Jann Arden) 

• ਪੈਰਡੰਗਟਨ ਗੈਟਸ ਇਨ ਅ ਜੈ  (Paddington Gets in a Jam) 

• ਰੋਬ੍ਰਟ ਕਰੇ (Robert Cray) 

• ਪਾਿੱਲ ਰੀਜਰ (Paul Reiser) 

• ਦ ਅਗਲੀ ਡਕਰਲੰਗ (The Ugly Duckling), ਲਾਈਟ ਾਇਰ ਰਿਏਟਰ (Lightwire Theater)  ਿੱਲੋਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ 

• ਰਬ੍ਗ ਰੈਕ (Big Wreck) 

• ਜਸਟ ਫਾਰ ਲਾਫਸ (Just for Laughs) 

• ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ!  



 

 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ, ਰ ਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਸਰਹ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ, ਦ ਰੋਜ਼ ਔਰਕਸੈਟਰਾ 
(The Rose Orchestra), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਨਸਰਟ ਬ੍ੈਂਡ (Brampton Concert Band) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਊਰਜਕ ਰਿਏਟਰ (Brampton Music 

Theatre)। 
 

ਰਦਸ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦ ਰਜੋ਼ ਰ ਖ ੇਸਟੂਰਡਓ II (Studio II) ਰ ਖ ੇਰਫਰ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਰਤਭਾ ਲਈ ਰਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਪ-ਕਲੋਜ 

ਪਲੇਟਫਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾਤ ਕ ਰ ਕਾਸ ਲਈ  ੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਰਕਊਰੇਟਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ, ਬ੍ੀ-ਜਜੈ਼ਡ (B-Jazzed), 

ਔਫ ਦ ਰਰਕਾਰਡ, ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਸਰਟਚਸ (Stand-Up Stitches), ਸ਼ੌਨਡਰਾਈ  ਰਰਕਾਰਡਸ (SounDrive Records), ਸਪੇਡਸ  ੀਡੀਆ (Spades 

Media), ਕਰੇਟ ਕਲੈਸ਼ (Crate Clash), QueeriAH!city, ਹਾਈਪ (HYPE) ਅਤੇ ਬ੍ਲਬੂ੍ਰਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Bluebird Brampton)। 
 

ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਡ-19 (COVID-19)  ਹਾਂ ਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਾਈ   ਨੋਰੰਜਨ ਨੰੂ 

ਸਾਰਰਆਂ  ਾਸਤੇ ਰਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ ਲਈ ਰਟਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕ ੇਰਸਰਫ 20 ਡਾਲਰ 

ਤਿੱਕ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

2022/2023 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਰਟਕਟਾਂ ਦੀ ਰ ਕਰੀ, ਰੋਜ਼  ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ 26  ਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ ੁਿੱ ਚਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ 

ਦੇਖਣ, ਰਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, therosebrampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬ੍ੌਕਸ ਆਰਫਸ (Box Office) ਨੰੂ 

905.874.2800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।   
 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡੇ 2022-2023 ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਾਯਜੋਕਾਂ (ਸਪਾਂਸਰਸ) ਦਾ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹੈ: 45 ਰੇਲਰੋਡ, ਅਲਗੋ ਾ 
ਯੂਨੀ ਰਰਸਟੀ (45 Railroad, Algoma University), ਫੀਲਡਗੇਟ ਰਡ ੈਲਪ ੈਂਟਸ (Fieldgate Developments),  ੇਰੀਰਡਅਨ ਕਰਰੈਡਟ 

ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union), ਅਤੇ ਨੌਰਿ ੈਸਟ ਲੈਕਸਸ (Northwest Lexus)। 

 ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰ  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱ ਚ ਕਲਾ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ ਰ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਗਰ ੀ  ੁਫਤ 

 ਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ  ਾਣ,ੋ ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹੈ, 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ  ਾਲੀ ਿਰਸਡੇ ਨਾਈਟ  ੂ ੀਜ (Thursday Night Movies), ਪੌਪ-ਅਪ 

ਐਕਟੀ ੇਸ਼ਨਸ, ਫੈਸਟੀ ਲਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰ । 

• 19 ਜੂਨ: ਪਰਾਈਡ 2022 (Pride 2022), ਟੀ.ਡੀ. (TD)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ 

• 9 ਜੁਲਾਈ: 8 ੀਂ ਐਨੁਅਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰਕਚਨ ਪਾਰਟੀ (8th Annual East Coast Kitchen Party) 

• 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ:  ਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Vibrant Brampton) 

• 31 ਜੁਲਾਈ: JAMBANA™  ਨ  ਰਲਡ ਫੈਸਟੀ ਲ (JAMBANA™ One World Festival) 

• 13 ਅਗਸਤ: ਸਟੋਂਪ ਐਨ ਸਟੈਂਪੀਡ (Stomp ‘N Stampede) 

• 30 ਸਤੰਬ੍ਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫਾਰ ਟੁਿ ਐਡਂ ਰਰਕਨਰਸਰਲਏਸ਼ਨ (National Day for Truth and Reconciliation); ਇਿੱਕ ਆਉਟਡੋਰ 

ਕੋਨਸਰਟ, ਜ ੋਜੂਨੋ (JUNO) ਅ ਾਰਡ ਜੇਤ ੂਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪਰੌਗ-ਰੌਕ ਜੋੜੀ, ਕਰਾਊਨ ਲੈਂਡਸ (Crown Lands) ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਦੇ ਗਰ ੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ, ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਨੋ ਫਰਰਲਸ (No Frills), ਟੀ.ਡੀ. (TD), ਰਟ  ਹੋਰਟਨਸ (Tim 

Hortons) ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੇ ਰਪਅਰਸਨ (Toronto Pearson)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਾ ਾਂ ਤੇ ਕੰ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜਨ ਰਲਆ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਰਜਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਰ ਾਰ ਅਨੰਦ  ਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ 
ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ  ਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ  ਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ 

ਅਿੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਟਕਟਾਂ ਲ ੋ!” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown),  ੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ ੈਂ 2022/2023 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰ  ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲਾਈ  ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਦੇ ਸਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ ਸੁਆਗਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ  ੋਜੈਕ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ  ਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬ੍ਾਅਦ,  ੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਟੀ  ਨੇ, ਕਾਿੱ ੇਡੀ, ਰ ਊਰਜਕ, ਡਰਾ ਾ ਆਰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਜਨ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ੋ

ਰਿਏਟਰ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਉ ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ  ੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰ  ਚੀਫ ਐਡਰ ਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਫੌਰ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡਾ 2022-23 ਦਾ ਸੀਜਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਿੱਧ ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੱਧ  ਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ  ੰਚਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ  ਖੇਣ ਲਈ  ਿੱਧ  ੌਕ,ੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 
 ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖਬੂ੍ਸੂਰਤ  ੋਜੈਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ  ੰਚਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ  ਿੱਧ  ੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਸਟੀ ਨ ਰਸ਼ਿੱ ਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਆਰਰਟਸਰਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰ  ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤ ੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

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


 

 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਰਡ ੀਜਨ, ਕਲਾਤ ਕ ਉੱਤ ਤਾ ਅਤੇ ਡੰੂਘੀ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਸ਼ ੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬੇ੍ਜੋੜ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ 

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤ ਕ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਪਰਗਟ, ਰ ਕਰਸਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਡ ੀਜਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਚਾਰ ਿਾ ਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਦ ਰੋਜ਼, ਐਲ.ਬ੍ੀ.ਪੀ. ਰਿਏਟਰ, ਰਸਰਰਲ 

ਕਲਾਰਕ ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ (Learn more)। 

 
 

 ੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਲਟੀਕਲਚਰਲ  ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

