
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

இசைக் கச்சைாி, இசை நாடகம், ைிறப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் பலெற்றுடன் தனது 

2022 குளிர்/ெைந்த கால நிகழ்ச்ைிகசள சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Rose Brampton) 

அசமப்பு அறிெிக்கிறது! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிைம்பர் 2, 2021) – 2022 ஆம் ஆண்டின் ஜனொி முதல் ஏப்ரல் மாதம் ெசரயிலான 

தனது குளிர்/ெைந்த கால நிகழ்ச்ைிகசள சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அசமப்பு ெழங்கெிருக்கிறது. இரண்டு 

வபரும் வதாடர்களாலான தி சராஸ் ப்ரவெண்ட்ஸ் (The Rose Presents) மற்றும் திஸ் ஈஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் 

(This is Brampton) என்பது ஒவ்வொருெரும் மகிழ்ந்து அனுபெிப்பதற்கான பரெைமூட்டும் சகளிக்சக 

நிகழ்ச்ைிகளால் நிசறந்ததாகும். 

 

இந்தப் பருெத்தில், தி சராஸ் ப்வரவெண்ட்ஸ் (The Rose Presents) என்பது பிரபலமான 

இசைக்கசலஞர்கள், கனடா நாட்டு ஜாம்பொன்கள் மற்றும் வபயர் வபற்ற நாடகம் நடத்துபெர்கள் 

மற்றும் பலர் நிகழ்த்துவார்கள், இவர்கள் உள்பட: 

• ட்டாம் ச ாக்சேன் (Tom Cochrane), கனடா நாட்டவர்கள் மிகவும் விரும்பும் ோக் இச  

நட் த்திேங்களில் ஒருவர்., 

• வாஷ்சபார்டு யூனியன் (The Washboard Union), அந்தந்த வருடத்திற்ககன மூன்று முசை 

ஆளுசம க லுத்திய  ி ஜி எம் ஏ (CCMA  Group) குழு, 

• பாப் மார்சல (Bob Marley) -யின் பாேம்பாியத்சத கதாடர்ந்து கசடப்பிடிக்கின்ை, தி ஒாிஜினல் 

கவய்லர்ஸ் (The Original Wailers),  

• ஜான்னி ாீட் (Johnny Reid), ஆறு முசை ஜூசனா (JUNO) விருது கவன்ை பாடகர்-பாடலா ிாியர், 

2022 க்ோம்மி (GRAMMY) விருதுக்கு நியமனம் கூைப்பட்டவர், மற்றும் ப்ோம்ப்ட்டன் ஆர்ட்ஸ் 

வாக் ஆஃப் ஃசபம் (Brampton Arts Walk of Fame) விருது கபற்ைவர்,  

• கபர்னாகடட்ட் பீட்டர்ஸ் (Bernadette Peters), ப்ோட்சவ’ஸ் (Broadway’s) பிேகாைமான 

நட் த்திேம், மற்றும் கிோம்மி (GRAMMY_ விருது கபற்ைவர், 

• பால் ாீஸர் (Paul Reiser), எல்லாக் காலங்களுக்குமான காகமடி க ன்ட்ேல் (Comedy Central) 

அசமப்பின், உயாிய 100 நசகச்சுசவயாளர்களில் ஒருவர், 



 

 

• ட்சவய்ன் க்கேட்ட்ஸ்க்கி (Dwayne Gretzky), கனடா நாட்டின் நிசனசவ அச சபாட சவப்பதில் 

 ாம்பியன், 

•  ிக்ஸ் கிட்டார்ஸ் (6 Guitars), இசை மற்றும் நசகச்சுசெசய சுருதி பிைகாமல் கச்ைிதமாக வைய்யும் 

கசலஞர், 

• தி மஷ் ச ால் ( The Mush Hole),  க ாெி டான்ஸ் திசயட்டரால் (Kaha:wi Dance Theatre) 

ெழங்கப்படுகின்ற வமா ாவ்க் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் வரைிவடன்ஷியல் ஸ்கூல் (Mohawk Institute 

Residential School) இன் அபாிமிதமான பிரதிபலிப்பின் அனுபெம், 

• மற்றும் இன்னும் பல! 

 

சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose) அசமப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தாாின் திறசமகசள மிளிரச்வைய்து, 

ெளர்த்து, அெர்கசளக் வகாண்டாடி மகிழ்ெதற்காக ைமுதாய அசமப்புக்களுடன் கூட்டு சைர்ந்து உள்ளூர் 

கசலஞர்கசள வெளிச்ைம் சபாட்டுக் காட்ட தன்சன அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளது. கூட்டாக சைர்ந்து 

ைமர்ப்பணம் வைய்பெர்களில் சராஸ் ஆர்க்வகஸ்ட்ரா (The Rose Orchestra), ப்ராம்ப்ட்டன் கன்வைர்ட் 

சபண்ட் (Brampton Concert Band), மற்றும்  ப்ராம்ப்ட்டன் மியூைிக் திசயட்டர் Brampton Music Theatre 

ஆகிசயார் அடங்குெர். 

 

திஸ் இஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (This is Brampton)  அசமப்பு, ஸ்டூடிசயா (Studio) II வுக்கு மீண்டும் ெருகிறது; 

இது ப்ராம்ப்ட்டனின் அற்புதமான திறசமசய வெளிப்படுத்துெதற்கான சமசடசய, நட்புறவுடன் 

ெழங்குகிறது; அத்துடன் கூடசெ, கசலஞர்கள் ெளர்ச்ைி வபறவும் ஒரு ைந்தர்ப்பம் அளிக்கிறது. இந்த 

வதாடாில் இருக்கும் நிகழ்ச்ைித் வதாகுப்பாளர்களில் பீ ஜாஸ்ஸ்டு (B-Jazzed), ஆஃப் தி வரக்கார்டு (off the 

record), ஸ்டாண்ட் -அப்-ஸ்டிச்ைஸ் (Stand-Up Stitches), வைௌண்ட்சரவ் வரக்கார்ட்ஸ் (Soundrive 

Records), ஸ்சபட்ஸ் மீடியா (Spades Media), ப்ராம்ப்ட்டன் ஃசபாக் க்ளப் (Brampton Folk Club), மற்றும் 

ஜான்னி ாிவெக்ஸ் (Johnny Rivex) ஆகிசயாரும் உள்ளனர். 

 

2002 குளிர்/ெைந்த பருெத்திற்கான டிக்கட்டுகள் இப்சபாது கிசடக்கின்றன. முழுசமயான 

நிகழ்ச்ைிகளுக்கான அட்டெசணசயப் பார்க்க, டிக்கட்டுகள் ொங்க மற்றும் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ள 

ெருசக தரவும்: therosebrampton.ca அல்லது டிக்கட் ெழங்கும் இடத்சத 905.874.2800 என்ற எண்ணில் 

அசழக்கவும். 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“தி சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அசமப்பு மீண்டும் ைிறந்த வபாழுதுசபாக்சக அசனெரும் ரைிக்கத்தக்க 

ெசகயில்  நகரத்திற்கு மீண்டும் வகாண்டு ெருகிறது. சகாெிட்-19 காரணமாக நீண்ட இசடவெளிக்குப் 

http://www.therosebrampton.ca/


 

 

பிறகு, தி சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அசமப்பானது, மீண்டும் சநாில் காணும் நிகழ்வுகசள நடத்தத் 

துெங்கியுள்ளது, சமலும் ஒவ்வொருெரும் தங்கள் டிக்வகட்டுகசளப் வபறவும், இந்த அற்புதமான 

இடத்தில் நிகழ்ச்ைிசய அனுபெிக்கவும் நான் ஊக்குெிக்கிசறன். 

-  சபட்ாிக் பிரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 "சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அசமப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டு குளிர்/ெைந்த கால பருெமானது, இசை நாடகம் 

முதல் நசகச்சுசெ ெசர அசனத்சதயும் ெழங்குகிறது, சமலும் ஒரு நிகழ்ச்ைியில் பங்சகற்க என்னால் 

இனிசமலும் காத்திருக்க முடியாது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலசெ நகரம் ஆகும், இங்கு நாங்கள் கசல, 

கலாச்ைாரம் மற்றும் வபாழுதுசபாக்சக வகாண்டாடி ெருகிசறாம், சமலும் இந்த நகாின் கசலஞர்களின் 

ெளர்ச்ைிசய ஊக்குெிக்க உள்ளூர் அசமப்புகளுடன் இசணந்து திசயட்டர் அசமப்பு வையல்படுெசதப் 

பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்ைி அளிக்கிறது. 

-  ர்கிரத் ைிங், நகர கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தசலெர், வபருநிறுெனசைசெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

"தி சராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அசமப்பில் உள்ள குழுொனது, வதாற்றுசநாய் பரெல் காலத்தின் சபாது 

பல்செறு ெழிகளில் புரெலர்கசளயும் ைமூகத்சதயும் ஈடுபாடு வகாள்ளச் வைய்ெதற்காக மிகவும் 

கடினமாக உசழத்துள்ளது. சநாில் காணும் நிகழ்வுகளுக்கான இடம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, இந்த 

ெிதிெிலக்கான வதாடர் மீண்டும் ெலுப்வபற்று ெருெசதப் பார்ப்பது அற்புதமாக உள்ளது. இன்சற 

உங்கள் டிக்வகட்டுகசளப் வபறுங்கள்! 

-சடெிட் சபர்ாிக், தசலசம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ொழ்க்சக என்பது மக்களுடன்தான்! தி சராஸ் அசமப்பில்  தனித்துெமான வகளிக்சக 

நிகழ்ச்ைிகளுக்காக ஒன்று கூடி, ொழ்க்சகசய அனுபெிப்சபாம். நம் இதயத்தின் மகிழ்ச்ைிசய 

வெளிப்படுத்தி, ஒருெருடன் ஒருெர் இசணசொமாக." 

- ஸ்டீென் ஷிப்பர், வையல்பாட்டு ஆர்ட்டிஸ்டிக் இயக்குனர், நிகழ்த்து கசலகள் (Performing Arts) 

அசமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிசரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 700,000 மக்கசளயும் 75,000 

ெணிக அசமப்புக்கசளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கசள மனத்தில் செத்சத 

வைய்கின்சறாம். பலதரப்பட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சைர்க்கின்றனர், முதலீட்சட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுசமப் பசடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிசலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகசரக் 



 

 

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

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

. 

 

சோஸ் ப்ோம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton) என்பது ப்ோம்ப்ட்டன் நகாின் ஆேம்பகால நிகழ்த்துகசலகளுக்கான 

அசமவிடமாகும் மற்றும் டவுண்டவுன் சமயத்தின்  ிைப்பம் ம் ககாண்ட உருவகச் ின்னம் ஆகும்.. நகாின் உயிர்நாடியாக 

விளங்கும் இது உள்ளூர் மற்றும் உலக்ப் புகழ்வாய்ந்த நிகழ்த்துகசலஞர்கள் அசனவரும் வந்துச ருமிடமாகும்; ப்ோம்ப்ட்டன் 

நகேம் மட்டுமல்லாது அதற்கு அப்பாலும் இருக்கும் பார்சவயாளர்களும் அதியுன்னதமான அசமப்பில் பல தேப்பிலுமான 

திைன்கசள பார்சவயாளர்கள் கண்டு களுக்கும்  ந்தர்ப்பத்திசனயும் வழங்குகிைது. கட்டிடக்கசலாீதியாகவும் ஒலி இயற்பியல் 

வசகயிலும் ஆனந்தமயமான இந்த சோஸ் மண்டபமானது ப்ோம்ப்ட்டன் ந்கேம் உயிர்ப்பு கபறுகின்ை இடமாகும். சமலும் அைிய:  

therosebrampton.ca. 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்சஜாத் சகந்த் 

ஒருங்கிசணப்பாளர், ஊடகம் & ைமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
http://www.therosebrampton.ca/

