
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੂਾ ਅਗਸਤ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰ 

 ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਅਗਸਤ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ (Garden Square) ਅਤੇ ਦ ਰੋਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose 

Brampton), ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ ਇਸ ਗਰ ੀ, ਸਾਰਰਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰੀਕਲ  ਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Performing Arts Brampton), ਹਠੇਾਂ ਰਲਖ ੇਸ਼ੋਅਜ ਦੀ  ੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ:   

ਸਟੋਂਪ ਐਨ ਸਟੈਂਪੀਡ (Stomp N Stampede) –  13 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  4 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਆਪਣੀ ਚਰਵਾਹਾ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਬ੍ੂਟ ਲਵੋ - ਅਤੇ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਡਾਂਰਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ! ਸਟੋਂਪ ਐਨ' ਸਟੈਂਪੀਡ, 13 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਰਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਗਆ ਹੈ!  ੇਜਬ੍ਾਨ ਡੀ.ਜੇ. ਜੌਨੀ ਰਰਵਕੇਸ (Johnny Rivex) ਸਰਪਰਨੰਗ ਲਾਈਵ ਅਤੇ 

ਹੈੈੱਡਲਾਈਨਰ ਰਨਕਲੋ ਰੇ (Nicole Rayy) ਦੀਆਂ ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਦਾ ਅਨੰਦ  ਾਣ।ੋ ਨਾਲ ਹੀ,ਰੋਜ ਡਬ੍ਲ ਟਰਬ੍ਲ (Double Trouble) ਲਾਈਨ ਡਾਂਸਰਾਂ 
ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਡਾਂਰਸੰਗ ਲੈਸਨ ਨਾ ਛੱਡੋ।  

ਐਕਰਸੋ ਦ ਪੌਂਡ (Across The Pond) – 25 ਅਗਸਤ, ਰਾਤ 8 ਵਜ,ੇ ਦ ਰਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਲੀਜਾ ਵੇ (Leisa Way) ਅਤੇ ਬ੍ੇਹੱਦ ਪਰਰਤਿਾਵਾਨ 5-ਪੀਸ ਲੋਨਲੀ ਹਾਰਟਸ ਕਲੱਬ੍ ਬ੍ੈਂਡ (Lonely Hearts Club Band) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ,ੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਇੰਗ ਰ ਊਜੀਕਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਰਤਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ ੇਂ ਰਵੱਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਰਲਵਰਪੂਲ (Liverpool) ਦੇ ਚਾਰ 

ਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਰਕਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ ਪੌਪ ਰ ਊਰਜਕ "ਐਕਰੋਸ ਦਾ ਪੌਂਡ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਪਰਰਸੱਧੀ ਰ ਲੀ ਹੈ। ਪਰੂ ੇ

ਨੌਰਿ ਅ ਰੀਕਾ ਰਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ "ਦ ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ ਇਨਵਜੇਨ" ("The British Invasion") ਦੇ ਨਾ  ਨਾਲ ਪਰਰਸੱਧ ਹੋ ਰਗਆ ਅਤੇ ਕਡੋ 

ਵਰਡ, “ਬ੍ੀਟਲ ਰਨਆ” (“Beatlemania”) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਲੱਗ ਰਪਆ! 

 

ਐਕਰੋਸ ਦ ਪੌਂਡ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬ੍ਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਸਲਾ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ ਪਪੌ ਅਤੇ ਰੌਕ ਰ ਊਰਜਕ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦੇ 

ਦਹਾਕ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਅੱਜ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਰੋ ਾਂਚਕ ਰਹਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ: ਦ ਬ੍ੀਟਲਸ (The Beatles), ਦ ਰਰੋਲੰਗ ਸਟੋਨਸ (The 

Rolling Stones), ਐਲਟਨ ਜੌਨ (Elton John), ਟੌ  ਜੋਨਸ (Tom Jones), ਐਲਰਵਸ ਕੋਸਟੇਲੋ (Elvis Costello), ਦ ਵ ੂ(The Who), 

ਸਰਟੰਗ ਐਡਂ ਦ ਪਰੁਲਸ (Sting & the Police); ਐਨੀ ਲੇਨੋਕਸ (Annie Lennox), ਦ ਰਕੰਕਸ (The Kinks) ਅਤੇ ਕਈ ਹਰੋ! ਇਸ ਕ ਾਲ ਦੇ ਰਹਟ 

ਕੋਨਸਰਟ ਰਵੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਂਰਸੰਗ ਬ੍ੂਟ ਪਾਓ, ਰਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰ ਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ!  

 ਾਨਸਨੂ ਸਾਊਂਡ (Monsoon Sound) – 27 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  7 ਵਜ,ੇ ਦ ਰਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੌਬ੍ੀ 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਰਜਹੀ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਲਈ ਕੰ  ਕਰਨ ਤੇ  ਾਣ ਹੈ, ਰਜੱਿੇ ਇਸਦੇ 44.3 ਰਨਵਾਸੀ, ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਖੂਬ੍ਸੂਰਤ  ੋਜਕੈ ਰਵੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਰ ਉਰਨਟੀਜ, ਨਵੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਿਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਹਪ ਹੌਪ ਦੇ ਰਵਕਰਸਤ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਰਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਖ,ੋ ਰਜੱਿੇ ਿੰਗੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਰਕ 



 

 

ਸਾਊਂਡਸ, ਹਰ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਘਲੁਰ ਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਾਰਸਕ ਬ੍ੂ -ਬ੍ੈਪ, ਸ ੂਦ ਜੈਜ-ਰੈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਟਰੈਪ ਬ੍ੀਟਸ ਤੱਕ, ਨੋਇਜ (Noyz) ਵੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ 

 ੁਫਤ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਹਪ ਹੌਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:  

• ਰਸਖ ਨੌਲੇਜ ਐਡਂ ਹੇ ਬੰ੍ਬ੍ ੇ(Sikh Knowledge & Hey Bombay) 

• ਡੀ.ਜ.ੇ ਰੋਸ਼ਨੀ (DJ Roshanie) 

• ਰਸਧਾਰਿ (Siddartha) 

• ਕੇਰਾਲੰਕਾ (Keralanka) 

• ਤਨਵੀਰ ਰੋਜ (Tanvir Rose) 

• ਸਰਪੱਟੀ (Spitty) 

ਸਤੰਬ੍ਰ ਰਵੱਚ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਪਰਗੋਰਾ  

ਫਲੋ ਫਸੈਟ (Flow Fest) – 17 ਸਤੰਬ੍ਰ, ਸ਼ਾ  7:30 ਵਜ,ੇ ਦ ਰਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਪਰਹਲੇ ਫਲੋ ਫੈਸਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਰ ੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ (Brampton International Drumming Festival) ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਧੜਕਦ ੇਰਦਲਾਂ 
ਨੰੂ ਖਹੋਲੋ! ਇਸ ਰੋ ਾਂਚਕ ਸ਼ਾ  ਰਵੱਚ ਹੈੈੱਡਲਾਈਨਰਸ, ਦ ਲਾਰਨੇਲ ਲੇਰਵਸ ਬ੍ੈਂਡ (The Larnell Lewis Band) ਅਤੇ ਦ ਜੋਏ ਲੈਪਸ ਪਰਜੋੈਕਟ (The Joy 

Lapps Project) ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੈ ੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ,ੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਲੇ-ਵਧੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕੰਪੋਜਰ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਟਰ, ਲਾਰਨੇਲ ਲੇਰਵਸ ਅਤੇ 

ਗਰੈ ੀ-ਨਾ ਾਂਰਕਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕੰਪਜੋਰ ਅਤੇ ਐਜਕੁੇਟਰ, ਜੋਏ ਲੈਪਸ, ਐਫਰ-ੋਕੈਰੇਰਬ੍ਅਨ (Afro-Caribbean) ਅਤੇ ਜਜੈ ਗਾਇਕ  ੰਡਲੀਆਂ ਦੇ 

ਰ ਊਜੀਕਲ ਰਫਊਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੀ ੀਅਰ ਗਾਇਕ  ੰਡਲੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨਗੋ ਾ (Ngoma) ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ, ਡਰ  ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ। ਰਾਤ 

ਇੱਿੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ – ਡੀ.ਜੇ. ਜੋਸ਼ੁਆ ਰਲਊਕਸ (Joshua Lucas) ਦੇ ਨਾਲ, ਘੁੰ  ਦੀਆਂ ਰ ਊਜੀਕਲ  ੰਡਲੀਆਂ, ਿਜੋਨ, ਕਲਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਰਦ ਦੇ 

ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕ ਡਰਰ ੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾ  ਰਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅਜ ਬ੍ਾਰ,ੇ ਇੱਿੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਤੰਬ੍ਰ ਰਵੱਚ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ 

ਅਨੁਿਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨਅਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਗਰ ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਕੀ ਹਫਰਤਆਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਸ ੇਂ ਸਾਰ ੇਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅਜ ਤੇ ਜਰੂਰ 

ਨਜਰ  ਾਰੋ। ਇੱਿੇ ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਝੁ ਹੈ।” 

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

“ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ ਰੋ ਾਂਚਕ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਨੁਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ! 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ  ੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਿਵ, ਸਾਡੀ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਸੰਪੰਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ  ਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ 
ਹਾਂ ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸੰਗੀਤ ਈ ਅਤੇ  ਨੋਰੰਜਕ ਸ਼ੋਅਜ ਦਾ ਅਨੰਦ  ਾਣੋ!” 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰ  ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤ ੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 ੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਲਟੀਕਲਚਰਲ  ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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