
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਇਸ ਬਸੰਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰਜੋ਼  ਰਚਅੁਲ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਰਸਜ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਹਨ  

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਮਾਰਚ, 2021) – ਘਰ ਰ ਖੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਲਾਈ  ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲ ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ 

ਬਸੰਤ, ਦ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton) ਆਪਣੀ 15 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ,  ਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਲਾਈ  ਫ੍ਰੌਮ ਦ ਰੋਜ਼ (Live from 

The Rose)  ਾਪਸ ਰਲਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਪਰੋਰ ੰਸੀਅਲ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨ ੰ  
ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਦ ਰੋਜ਼ (The Rose),  ੀਮੀਓ (Vimeo) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੇਨਸਟੇਜ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਰਸਜ ਲਾਈ  ਪਰਸਾਰਰਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
ਦਰਸ਼ਕ, ਉੱਚ-ਕੁਆਰਲਟੀ ਦ ੇਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ; ਮਾਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ; ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਲਾਈ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਰਸਾਰਨ; ਅਤੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਾ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਰਸਜ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• 18 ਮਾਰਚ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 8:00  ਜੇ EST) – ਖਾਸ ਮਰਹਮਾਨ ਮਾਰਕ ਕੇਲਸੋ (Mark Kelso) ਦ ੇਨਾਲ ਰਰ ਰ ਨੌਰਥ ਡੁਓ (River North 

Duo)  

• 20 ਮਾਰਚ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 8:00  ਜੇ EST) – ਰਦਸ ਇਜ ਬਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈ  ਔਨਲਾਈਨ (This is Brampton: Live Online), 

ਕ ਈਰਾਰਸਟੀ (Queeriahcity)  ਿੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ   

• 25 ਮਾਰਚ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 8:00  ਜੇ EST) – ਐਨੀ-ਮੈਰੀ ਸ਼ੈਫ੍ਲਰ (Anne-Marie Scheffler) ਦ ੇਨਾਲ ਸਡਨਲੀ ਮੌਮੀ (Suddenly 

Mommy)  

• 27 ਮਾਰਚ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 7:30  ਜੇ EST) –  ਰਲਡਸ ਇਨ ਰਮਊਰਜਕ (Worlds in Music) (ਦ ਰੋਜ਼ ਔਰਕੈਸਟਰਾ)  
• 28 ਮਾਰਚ, 2021 (ਦੁਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 1:00  ਜੇ EST) – ਇਆਨ ਕੇਟੇਕੁ (Ian Keteku) ਦ ੇਨਾਲ, ਐਰਲਜਾਬੇਥ ਗਲੇਨ-ਕੋਪਲੈਂਡ 

(Elizabeth Glenn-Copeland) ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ  

• 1 ਅਪਰੈਲ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 8:00  ਜੇ EST) - ਰਦਸ ਇਜ ਬਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈ  ਔਨਲਾਈਨ, ਸਾਉਂਡਰਾਈ  ਰਰਕੌਰਡਸ (Soundrive Records) 

 ਿੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ   

• 8 ਤੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ, 2021 (ਸ਼ਾਮ 7:30  ਜੇ EST) – ਸੌਂਗਸ ਫ੍ਾਰ ਅ ਰਨਊ  ਰਲਡ (Songs for a New World) (ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਜਕ 

ਰਥਏਟਰ) 

• 10 ਅਪਰੈਲ, 2021 (ਦੁਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 1:00  ਜੇ EST) - ਸੌਂਗਸ ਫ੍ਾਰ ਅ ਰਨਊ  ਰਲਡ, ਮੈਰਟਨੀ ਸ਼ੋਅ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਜਕ ਰਥਏਟਰ) 

 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼  ਲਈ ਆਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਰ ਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਜਕ ਰਥਏਟਰ 

(Brampton Music Theatre); ਦ ਰੋਜ਼ ਔਰਕੈਸਟਰਾ (The Rose Orchestra); ਬੀ-ਜੈਜ਼ਡ (B-Jazzed); ਰਨਊ ਰਥਓਰੀ ਰੇਡੀਓ (New 

Theory Radio); ਔਫ੍ ਦ ਰਰਕੌਰਡ (Off the Record); ਸਾਉਂਡਰਾਈ  ਰਰਕੌਰਡਸ; ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਸਰਟਿੱਚਸ (Stand-up Stitches); ਦ ਫ੍ੋਲਡ (The 

FOLD) (ਫ੍ੈਸਟੀ ਲ ਆਫ੍ ਰਲਟਰੇਰੀ ਡਾਈ ਰਰਸਟੀ); ਕ ਈਰਾਰਸਟੀ (Queeriahcity); ਅਤੇ, ਅ ਰ   ਮੈਨਸ  ੋਇਰਸਜ (Our Women’s 

Voices)। ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਪਰਫ੍ੌਰਮਰਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  ਰਜੀਨੀਆ ਟ   ੇਗਸ (Virginia to Vegas); ਕਰਾਊਨ ਲੈਂਡਸ (Crown Lands); ਮਾਸਟਰੋ 

ਫ੍ਰਸ਼ੈ  ੇਸ (Maestro Fresh Wes); ਟਰ ਨ ਫ੍ਲੇਮਸ (Twin Flames); ਟਾਈਲਰ ਸ਼ਾਿੱ (Tyler Shaw); ਰੌਨ ਹਾਰਕੰਨਸ (Ron Hawkins); 

ਹ ਾਇਆ ਮਾਈਟੀ (Haviah Mighty); ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਪੁਰਲਸ ਕਲਿੱ ਬ (Tokyo Police Club), ਜੋ ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦ ੇਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਰਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। 



 

 

 

ਜਦੋਂ, ਦ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਰ ਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨ ੰ , ਦ ਰੋਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ (The 

Rose at Home) ਦ ੇਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ  ਰਚੁਅਲ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਰ ਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਰਰਤਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ, ਰਦਸ ਇਜ ਬਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈ  ਔਨਲਾਈਨ ਨੇ 23 ਕੰਨਸਰਤ ਬਣਾਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ 42 ਲੋਕਲ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿੱ ਸਾ ਰਲਆ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 256,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਰਖਆ। ਦ ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਤ ੇਡ ੰ ਘਾ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਰਜਕ ਪਰਭਾ  ਅਤੇ ਕਲਾ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਰਸਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  
 

ਦ ਰੋਜ਼, ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਰੈਜੈਂਰਟੰਗ ਸਪਾਂਸਰ, ਮੈਰੀਡੀਅਨ (Meridian) ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼ ਲਈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਰਟਕਟਾਂ therosebrampton.ca ਤ ੇਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਦ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਿੱ ਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ  ੀ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਦ ਰੋਜ਼ ਨੇ 50 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ 36 ਲੋਕਲ 

ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 15 ਮੁਫ਼ਤ  ਰਚੁਅਲ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਘਰ ਰ ਖੇ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ  ਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਰਕਸਮ ਦ ੇਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ!” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼ ਦ ਰ ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਟੀਜ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰ  ਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਰਕਆ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀਆਂ  ਾਲੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ,ੇ ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ,ੇ ਰਸਿੱ ਧਾ ਅਤੇ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।”  

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ 

ਬਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 10,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਰ ਖੇ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ, ਦ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਦੀਆਂ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਰਸਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰਣਆ ਹੈ। 1,700 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰਟਕਟਾਂ ਬੁਿੱ ਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ 17 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰੋਜ਼ 

ਲਗਾਤਾਰ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 
- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਦ ਰੋਜ਼, ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਈ  ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਡ ੰ ਘੇ 
ਅਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਦ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ  ਰਚੁਅਲ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਰਸਜ ਇਸ ਸਾਲ 

ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।” 
- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ੍ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫ੍ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਦ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ  ਧ-ਫ੍ੁਿੱ ਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ  ਰਚੁਅਲ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਫ੍ੌਰਮ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਕਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਲਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਲਰ ੰਗ ਰ ਮ ਕੋਨਸਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਇਿੱਕ 

ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਲਾਈ ਸਟਰੀਮਾਂ ਤਿੱਕ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਰਖਆ, ਸਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਦ ੇਸਾਡੇ 

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


 

 

ਸੀਜਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦ ੇਬਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੋਨਸਰਟ ਰਤਆਰ ਹਨ।" 

- ਸਟੀ ਨ ਰਸ਼ਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਆਰਰਟਸਰਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫ੍ੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਸ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫ੍ਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਦ ਰਜੋ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰੀਮੀਅਰ ਪਰਫੌ੍ਰਰਮੰਗ ਕਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕਲ ਅਤੇ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਪਰਫੌ੍ਰਮਰਾਂ ਦਾ ਰਟਕਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਥਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹੁਤ  ਿੱਡੀ ਸੰਰਖਆ ਰ ਿੱਚ ਪਰਰਤਭਾ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਅਨੁਭ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤ ੇਅ ਾਜ਼ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਦ ਰੋਜ਼ ਰ ਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਲਾਈ  ਫ੍ਰਮੌ ਦ ਰਜੋ਼, ਰਥਏਟਰ, ਰਮਊਰਜਕ, ਕੌਮੇਡੀ, ਪਰਰ ਾਰਕ ਅਤ ੇਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਲਟੀ-ਰਡਸਪਲਨਰੀ ਪਰਡੋਕਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੋਜ਼, ਰਜਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
 ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ, ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ  ਾਸਤ,ੇ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਰਰਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼, ਪਰਫੌ੍ਰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਅਨੁਭ  

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
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