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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਮ ਰਬੋ੍ਰਟਸ ਬ੍ੈਂਡ (Sam Roberts Band) ਨ ੂੰ  ਮ ਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਐਲਾਵਨਆ ਵਿਆ 

ਕੋਲੇਮੈਨ ਹਲੈ (Coleman Hell) ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ 
 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਪ੍ਛਲੇ ਵੀਕਏਡਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਜਵਿੱ ਚ ਜਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਿਲਾਨਾ ਜਕਰਿਮਿ ਟਰੀ ਲਾਈਜਟੰਗ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵਿੱ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੀ, ਇਿ ਿਾਲ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੇ ਿਸ਼ਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿੈਮ ਰੋਬਰਟਿ ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੇਮੈਨ ਹੈਲ ਵੀ 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਜਵਿੱ ਚ 31 ਦਿੰਬਰ 2015 ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12:30 ਵਿੇ ਤਕ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਪ੍ ਰੇ ਪ੍ਜਰਵਾਰ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਿਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਿਪ੍ੌਂਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨਿਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੰਿਨ, 
ਇਿੱ ਕ ਓਪ੍ਨ ਏਅਰ ਿਕੇਜਟੰਗ ਜਰੰਕ, ਜਮਡਵੇਅ ਮਨੋਰੰਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਿਜਟੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਅਤੇ 12 ਵਿੇ ਪ੍ਟਾਜਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਿਟ ਿਾਰੇ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਮ ਫਤ ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਿੇਵਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਿਾਓ। ਰ ਟ ਅਤੇ ਕਾਰਿਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਵਿਤਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਤ ਿੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਟਰਪ੍ ਪ੍ਲਾਨਰ eRide ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਿਾਓ।  
 

ਸੈਮ ਰੋਬ੍ਰਟਸ ਬ੍ੈਂਡ ਬ੍ਾਰੇ 
ਿੈਮ ਰੋਬਰਟਿ ਬੈਂਡ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਅਧਾਰਤ ਟ ਜਰੰਗ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਪੰ੍ਿਵੀਂ ਿਟ ਡੀਓ ਐਲਬਮ Lo-Fantasy ਜਰਕਾਰਡ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਬਮ ਬਾਰਾਂ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਜਵਿੱ ਚ ਿਟ ਡੀਓ ਫਲੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਨਾਲ ਉਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ 
ਨ ੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਜਮਲੀ ਜਿਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਜਿਿੱ ਧ ਬਣਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
Letterman ਅਤੇ Conan ਤੋਂ Bonnaroo, ACL, Lollapalooza ਅਤੇ Bumbershoot ਜਵਖੇ ਿਾਰੇ ਿਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ Rolling Stones ਅਤੇ 
AC/DC ਵਰਗੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ। 
 

ਿੈਮ ਰੋਬਰਟਿ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਜਹਲਾ ਗਾਣਾ 2002 ਜਵਿੱ ਚ, ਉਿ ਦ ਆਰਾ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਜਿਿੱ ਧ ਿ ਤੰਤਰ ਡੈਮੋ ਜਰਕਾਰਜਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਾਇਜਲਨ ਵਾਦਕ ਿੀ ਜਿਿ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਵਿੱ ਚ ਜਗਟਾਰ ਵਿਾਉਣੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਿਤਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ। Inhuman Condition ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਜਤਹਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਕਣ ਵਾਲੀ 
ਿ ਤੰਤਰ EP (ਐਕਿਟੈਂਜਡਡ ਪ੍ਲੇ) ਬਣ ਗਈ। 2003 ਜਵਿੱ ਚ, ਉਿ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਐਲਬਮ We Were Born in a Flame ਕਿੱਢੀ। ਇਿ ਐਲਬਮ ਨ ੰ  
ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ ਬਹ ਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਿੰਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਿ ਨੇ ਿਾਲ ਦੀ ਜਬਹਤਰੀਨ ਐਲਬਮ ਲਈ Juno Award, ਿਾਲ ਦੀ ਜਬਹਤਰੀਨ ਰੌਕ 
ਐਲਬਮ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਦਾ ਜਬਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਿੱ ਜਤਆ। ਉਿ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਹਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਟ ਐਲਬਮਾਂ ਕਿੱ ਢਣੀਆਂ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੀਆਂ: 
2006 ਜਵਿੱ ਚ Chemical City, 2008 ਜਵਿੱ ਚ Love at the End of the World, ਅਤੇ 2011 ਜਵਿੱ ਚ Collider। ਹਰੇਕ ਐਲਬਮ ਨੇ ਿਾਲ ਦੀ 
ਜਬਹਤਰੀਨ ਰੌਕ ਐਲਬਮ ਲਈ Juno ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਿੱ ਜਤਆ। 
 

ਿੈਮ ਰੋਬਰਟਿ ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.samrobertsband.com 'ਤੇ ਿਾਓ।  
 

http://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.samrobertsband.com/


 

 

 
 
 
 
 
 

ਕੋਲੇਮੈਨ ਹੈਲ (Coleman Hell) ਬ੍ਾਰੇ 
ਕੋਲੇਮੈਨ ਹੈਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਗਲ "2 Heads" ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨ ੰ  ਚ ਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ 
ਿੰਮੋਹਕ ਟਰੈਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰ ਿ ਣਨ ਦੇ ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਿਟੈਂਡਰਡ ‘ਜਰਸ਼ਤਾ' ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਨ ੰ  ਮ ਕਤ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਿਾਰੀ ਹੋਣ 
ਦੇ ਿਲਦ ਬਾਅਦ ਬਲੌਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋ ਿੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਪ੍ਿੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ Spotify 'ਤੇ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਜਵਿੱ ਚ 13 
ਜਮਲੀਅਨ ਿਟਰੀਮ ਦੇ ਮੀਲਪ੍ਿੱਥਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਜਗਆ ਅਤੇ ਿੰਗੀਤ ਏਗਰੀਗੇਟਰਾਂ Hype Machine ਤੇ Indie Shuffle ਜਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਆ ਜਗਆ।  
 

2015 ਜਵਿੱ ਚ "2 Heads" ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਜਖਿੱ ਜਚਆ, ਿੇ ਿਿੱਚ ਜਕਹਾ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਤ ਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰ੍ਥੀ ਕ ੰ ਡੀਆਂ 
ਅਵੈਧ ਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਧਾਜਗਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਸ਼ੋਜਭਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "2 Heads" ਜਿਿੱਧਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਲੌਗਰਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਜਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਚਲਾ ਜਗਆ, ਅਤੇ 
ਇਿ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਇਿ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਿਾਰੇ ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਿ ਜਣਆ ਿਾਣ ਲਿੱ ਗਾ।  
 

ਹੈਲ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਰਕਾਰਡਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਜਹਲੀ ਐਲਬਮ ਲਗਭਗ ਪ੍ ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਕੋਲੇਮੈਨ ਹੈਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.colemanhell.com 'ਤੇ ਿਾਓ। 
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਜਹਰ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਜਵਜਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਿਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਜਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਜਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨ ੰ  ਜਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਜਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਜਵਿੱ ਚ ਖਜੋਲਹਆ ਜਗਆ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਜਿਜਵਕ ਹਿੋਜਪ੍ਟਲ, ਜਵਜਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਜਿਿਟਮ ਦਾ ਜਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਿਟੋਗਜਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.colemanhell.com/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

