
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ஆகஸ்ட் 21 முதல் 23 ஆம் தததி ெரை, ‘கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது’ எனும் ொை 

இறுதி நிகழ்ச்சியில் (Culture Calls Weekender) ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைொசிகளின் 

பரடப்புத்திறரன கண்டுபிடியுங்கள் ! 

 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 14, 2020) –  ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை நிர்ொகமானது ஆகஸ்ட் 21 முதல் 23 ஆம் 

தததி ெரை கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி ஆன் ரலன் நிகழ்ரெ ெைங்குகிறது. இதில் 

நிகழ்த்துகரலகள், கூட்டாக அமர்ந்து தபசுதல் மற்றும் பயிற்சிப்பணிமரனகள் ஆகியெற்றுடன் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாின் எழுச்சிவபறும்  பரடப்பாற்றல் திறன்கள் வெளிக்காட்டப்படும்.  

 

கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி நிகழ்ச்சியானது, பரடப்பாற்றரல வெளிப்படுத்துதல், 

கூட்டுமுயற்சி, மற்றும் சமுதாயத்திற்கான ஒரு டிஜிட்டல் அனுபெமாகும்.  Instagram Live இன் 

@TheRoseBrampton இலும், மற்றும் Zoom மூலமாகவும் தைாஸ் வமய்நிகர் தமரடயில் 

நரடவபறெிருக்கும் மூன்றுநாள் ெிைாெின்தபாது நரகச்சுரெயாளர்கள், இரச மீட்டுபெர்கள் மற்றும் 

ொய்ச்வசால் கரலஞர்கள் உள்ளிட்ட 15 க்கும் தமற்பட்ட உள்ளூர்க் கரலஞர்கள்  பங்தகற்பார்கள். 

 

ெிைாெில் பங்தகற்கெிருக்கும் உள்ளூர்க் கரலஞர்களில் ப்ைாண்டன் ஆஷ்-வமாஹம்மத், மார்ட்டின் 

அதனான்  மாயா கில்ட்ைான், TRP.P, நிக்தகால் தசம்பர்ஸ், ாீக்தகா ாீஃப், ைாவெல் ப்ைவுன், R. ஃப்வலக்ஸ் 

& தைாொனி, வஜாவயல் ஒய்ட், தஜாஸஃரபன் க்ரூஸ், கிதயாொ லவ், லிட்னி ஸ்பியர்ஸ், தஜாயியா, 

டிரசாீ வமக்கன்ஸி, மற்றும் சித்தார்தா ஆகிதயார் அடங்குெர். 

 

கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி நிகழ்ொனது கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது என்னும் 

வதாடர் நிகழ்ச்சியின் ஒரு நீட்டிப்பு நிகழ்ொகும்; இது உள்ளூர் DJ யாகவும் மற்றும் ொவனாலி 

உபசாிப்பாளைாகவும் இருக்கின்ற தைாெனி அெர்களால், தகாெிட்-19 வதாற்றுப்பைெல் காலத்தில், நமது 

சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற கரலஞர்களுக்கு ஆதைெளிப்பதற்காக நிகழ்த்தப்படுகிறது. ெிைாவுக்கான 

கரலெண்ண தெரலப்பாடுகரள ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை கரலஞைாகிய ஜாஸ்மின் பன்னு அெர்கள் 

உருொக்குகிறார்; இதில் ப்ைாம்ப்ட்டன் நகரை  அரடயாளம் காட்டும்  பைம்வபரும் இடங்கள் மற்றும் 

கார்டன் ஸ்க்தெர், 410 அரடயாளக்குறி மற்றும்  Sonny’s தபான்றரெ இடம்வபறும் 

 

நிகழ்ச்சிகளுக்கான முழுரமயான அட்டெரணரயக் காண இங்கு க்ளிக் வசய்யவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmayakilltron%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp%2FFWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwearetrpp%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj%2F0D%2FZWD0jQXWONuq6QCRrk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnicole.chambers%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx


 

 

“தகாெிட் – 19 வதாற்று பைெல் காலம் முழுெதும் பிைாம்ப்டனின் பரடப்பாற்றல் 

சமூகத்தினாிரடதய கலாச்சாைம் அரைக்கிறது எனும் நிகழ்வு மிகப்வபாிய வெற்றிரயப் 

அரடந்துள்ளது; ஒன்றிரணந்து கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி நிகழ்ச்சிகளில் 

தமலும் அதிக உள்ளூர் கரலஞர்கள் ெந்திரணயுமாறு,  ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை ொசிகரள 

ஊக்குெிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியரடகிதறன். அற்புதமான இரசதயா அல்லது சில 

நரகச்சுரெயான வபாழுதுதபாக்குகதளா, இதில் எரத நீங்கள் ததடுகிறீர்கள் என்றாலும், இந்த 

ொை இறுதியில் இன்ஸ்டாகிைாம் ரலவ் மற்றும் ஜூம் ெைியாக இந்த ஆன்ரலன் நிகழ்ெில் 

கலந்து வகாள்ள உங்கள் அரனெரையும் நான் ஊக்குெிக்கிதறன். ” 

- தபட்ாிக் ப்ைவுன், தமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“குறிப்பாக இந்த இக்கட்டான காலங்களில், கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி 

நிகழ்ச்சியானது, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாின் பரடப்பாற்றல் வகாண்ட சமூகத்திற்கு ஒரு முக்கியமான 

மற்றும் அற்புதமான நிகழ்ொகும். ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாின் கரல மற்றும் கலாச்சாை காட்சி பாிணாம 

ெளர்ச்சி வபற்று ெருகிறது, தமலும் ஒருெருக்வகாருெர் ஆதைெளிக்கவும் ஆற்றல் வபறவும் நமது 

சமூகத்ரத ஒன்றிரணக்கவும் இது ஒரு அருரமயான ொய்ப்பாகும். உங்கள் நாட்காட்டியில் 

இந்தத்  தததிகள் மற்றும் நிகழ்வுகரள குறித்து ரெக்க மறக்காதீர்கள்.  

- பால் ெின்வசண்ட், பிைாந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, துரணத்தரலரம வபாறுப்பு, 

வபாருளாதாை ெளர்ச்சி மற்றும் கலாச்சாைம் 

“தி தைாஸ் என்னும் வமய்நிகர் தமரட ெைியாக  கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது எனும் ொை இறுதி 

நிகழ்ச்சிக்கான உபசாிப்பிரன நாங்கள் ெைங்கெிருக்கிதறாம். கலாச்சாைம் வபாருத்து, நமது நகை 

குழு உறுப்பினர்களுடனும், உள்ளூர் தமற்பார்ரெயாளர்களுடனும் தசர்ந்து கரல நிகழ்ச்சிகளில் 

பணியாற்றுெது எங்களுக்கு எப்தபாதுதம ஒரு கவுைெம் மற்றும் மகிழ்ச்சி தைக்கூடிய 

ெிெயமாகும்; தமலும் அதன் குடிமக்கள் அரனெருக்கும் இன்னும் உயிதைாட்டமானதும், 

ஈடுபாட்டுடன் கூடியதுமான ப்ைாம்ப்ட்டன் நகரை உருொக்குெதற்கான நிச்சயமான ெைிமுரற 

இதுதான் என்று  எங்களுக்குத் வதாியும். " 

- ஸ்டீென் ஸ்கிப்பர், கரலசார் வசயல் இயக்குனர், நிகழ்த்து கரலகள், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைமானது, திறரமகளால் நிைம்பியுள்ளது, தமலும் கலாச்சாைம் அரைக்கின்றது  

எனும் ொை இறுதி நிகழ்ச்சியானது, திறரமகரள ஒன்றாகக் வகாண்டுெருெதற்காக, எங்கள் 

கலாச்சாை தசரெ ஊைியர்களின் ெிடாமுயற்சியின் ெிரளொல் உண்டானது ஆகும். கலாச்சாைம் 

அரைக்கின்றது  எனும் ொை இறுதி நிகழ்ச்சியானது இந்த இருள் சூழ்ந்த காலங்களில் எங்கள் 

கரல மற்றும் கலாச்சாைம் சார்ந்த சமூகத்திற்கு ஒரு பிைகாசமான வெளிச்சமாகும். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தரலரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 



 

 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதைப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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