
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

கனடா நாட்டின் மிக உயாிய இசை ெிழாக்களுள் ஒன்றில் பங்ககற்க புதிதாக 

ெளரும் திறசம வகாண்டஇசளயெர்கசள இம்மாநகரம் நாடுகிறது 

 

இந்த Brampton @ NXNE யில் பங்ககறிடுங்கள்! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 6, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற புதிதாக ெளரும் இளம்  

இசைக்கசைஞர்கசள அசழக்கிகறாம்!  

 

2020 ஆம் ஆண்டின் நார்த்-சப-நார்த் ஈஸ்ட் North by Northeast (NXNE) எனும் ெிழாெில் 

நிகழ்த்தப்படெிருக்கின்ற  ”இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன் (This is Brampton)” எனும் நிகழ்ச்ைிக்கு 

ெிண்ணப்பித்து, அதன் மூைம் தங்கள் திறசன வெளிக்காட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் உள்ளூர் 

மக்களுக்கு அசழப்பு ெிடுக்கிறது.   என் எக்ஸ் என் இ க்ளப் ைாண்ட் ைீாீஸ் (NXNE Club Land Series) 

இன் அங்கமாக இருக்கின்ற, ”இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன் (This is Brampton @ NXNE )” என்னும் 

நிகழ்ச்ைியானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் காணப்வபறுகின்ற புதிதாக ெளரும் இசைத்தளிர்கசள கபாற்றி 

ெளர்த்து வெளி உைகிற்கு காட்டுகின்ற நிகழ்ச்ைியாகும்; இது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19 ஆம் 

கததியன்று ‘தி ட்கரக் க ாட்டல்’ (Drake Hotel) (1150, க்வீன் ஸ்ட்ாீட் வெஸ்ட், கடாகரான்ட்கடா) ெில் 

நசடவபறும்.  

 

வெற்றிகரமான ெிண்னப்பதாரர்களுக்கு, தாங்கள் நிகழ்த்தும் நிகழ்ச்ைிக்கு ைன்மானமும் ெழங்கப்படும், 

பிரபைமான ட்கரக் க ாட்டலில் (Drake Hotel) நிகழ்ச்ைி நடத்தும் ொய்ப்பும் கிசடக்கும்;  அதுெல்ைாமல் 

NXNE  யின் ைந்சதப்படுத்தும் ெிளம்பர ெிஷயங்களிலும் காட்ைிப்படுத்தப்படுெதுடன், என் எக்ஸ் என் இ 

கியூகரட்டர் ைீாீஸ் (NXNE Curator Series) அசனத்திலும் மற்றும் பரஸ்பர அமர்வுகளிலும் பங்குவபறும் 

ொய்ப்பு கிசடக்கும். 

 

இந்த மகத்தான ொய்ப்பு பற்றிய கமலும் ெிபரங்களுக்கு உள்ளூர் இசைக்கசைஞர்கள் மற்றும் அசனத்து 

ெசகயான இசைக்குழுக்களும் www.brampton.ca/NXNE என்னும் ெசைத்தளத்திற்கு ெருசக புாியவும். 

இசைக்கசைஞர்கள் தங்களின் இசைப் பதிவுகள் மற்றும் நிகழ்த்திய நிகழ்ச்ைிகள் பற்றிய லின்க்-கசள 

ெழங்குமாறுககட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இசைக்கசைஞர்கள் மற்றும் வதாழில் 

ெல்லுனர்கள் வகாண்ட கதர்வுக்குழுெினர் இந்த ெிண்னப்பங்கள் மற்றும் அதன் இசணப்புக்கசள 

பாிைீைசன வைய்து அெற்றிலிருந்து  ஐந்து ெசரயிைான வெற்றிகரமான ெிண்ணப்பதாரர்கசள 

http://www.brampton.ca/NXNE


 

 

கதர்ந்வதடுப்பார்கள். ெிண்ணப்பம் வைய்ெதற்கான இறுதி கததியானது மார்ச் 31 ஆகும். 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இசைக்கசைஞர்கள் வபயர்கசளக் வகாண்ட பட்டியல்,  ஏப்ரல் 20 அன்று 

வெளியிடப்படும். 

 

இதுகெ இந்த நகரம் என் எக்ஸ் என் இ க்ளப் ைாண்ட் ைீாீஸ்( NXNE Club Land Series) நிகழ்ச்ைியில் 

பங்குவபறும் மூன்றாெது ஆண்டு நிகழ்ச்ைியாகும்; இந்த நிகழ்ச்ைியானது, கனடா நாட்டின் 

இசைக்கசைஞர்கள், வதாழில்ைார் முன்னணியாளர்கள் மற்றும் ைங்கங்களினால் கதர்ந்வதடுத்து கபாற்றி 

ெளர்க்கப்படுகிறது.  2019 ஆம் ஆண்டில் இந்த  “இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன் (This is Brampton) @ NXNE 

நிகழ்ச்ைியானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இசைக்கசைஞர்களாகிய வெவனகைால் (Zenesoul), கக மியூஸிக் 

(Kae Music), ாீக்ககா ாீஃப் (Reeko Rieffe), வநாய்ஸ் ஃபீச்ைாிங் ட்வரகமய்ன் (Noyz Ft. Tremayne) மற்றும் 

ஸ்காட்டி ஃகபார்  (Scotty IV) ஆகிகயாசர வெளிக்காட்டியது. 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்த இசை 

ெிழாொனது கடாகரான்ட்கடா ெின் மிக முக்கியமான ைிை அரங்கங்களில், 40 க்கும் கமற்பட்ட 

காட்ைிகசள அரங்ககற்றம் வைய்யெிருக்கிறது.  

 

“இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன்” (This is Brampton) @ NXNE நிகழ்ச்ைி பற்றிய கமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருசக 

புாியவும்: visit www.brampton.ca/NXNE.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது வபருெளர்ச்ைியசடயும் கசை மற்றும் கைாச்ைார வபருசம வகாண்ட ஒரு 

நகரமாகும்; இதனால் பை தரப்பு திறசமகளுக்கு ஆதரெளிப்பதில் இந்த நகரம் வபருசம வகாள்கிறது. 

எமது நகரம் ொய்ப்புகள் நிசறந்த நகரம், மற்றும்  ”இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன்” (This is Brampton) @ NXNE 

நிகழ்ச்ைி என்பது,  கனடா நாட்டின் மிக முன்னணி ொய்ந்த இசை ெிழாக்கள் ஒன்றில், உள்ளூர் 

இசைக்கசைஞர்கள்  பங்ககற்பதற்கான உண்சமயிகைகய ஒரு மிக அற்புதமாக ொய்ப்பாகும்.” 

 

-       கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்னகத்கத மிக வைழிப்பான கைாச்ைார எழில் வகாண்ட நகரமாகும்; ெளர்ந்து ெரும் 

உள்ளூர் பசடப்பாளிகள் வதாடர்ச்ைியாக மூன்றாெது ஆண்டில் NXNE யில் தங்கள் திறசமசய 

வெளிக்காட்டுெதில் மகிழ்ச்ைி அசடொர்கள் அல்ைொ? ”இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன்” (This is Brampton)  

நிகழ்ச்ைியானது, நமது ெளர்ந்து ெரும் இசைக்கசைஞர்களின் சுய ெிபரம் வெளிக்காட்டப்பட உதெி 

புாிெதால், இசைக்கசைஞர்களுக்கு உற்ைாகம் வகாடுத்து அெர்களின் திறன்கசள வெளியுைகினருக்கு 

எடுத்துக்காட்ட, ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரம் உதெிகரமாக இருக்கிறது.” 

 

-       பால் ெின்வைண்ட், பிராந்திய கவுன்ைிைர், ொர்டுகள்1 & 5 மற்றும் , வபாருளாதார ெளர்ச்ைி மற்றும் 

கைாைாரத் துசற  உப தசைெர் 

http://www.brampton.ca/NXNE
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கனடா நாட்டில் மிக ெிசரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 650,000 மக்கசளயும் 70,000 

ெணிக அசமப்புக்கசளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கசள மனத்தில் செத்கத 

வைய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கைர்க்கின்றனர், முதலீட்சட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுசமப் பசடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிசைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகசரக் 

கட்டசமப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாசதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இசணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிசணப்பாளர், ஊடகம் & ைமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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