
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

இந்தக் ககாடடப்பருெத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கடைகள் (Performing Arts 

Brampton) அடைப்பு இடை, நாடகம் ைற்றும் கைாச்ைார நிகழ்வுகடள ெழங்குகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 23, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது இந்தக் ககாடடக்காைத்தில் 

அடனெரும் அனுபெித்து ைகிழ்ெதற்காக, கார்டன் ைதுக்கம் (Garden Square) ைற்றும் கராஸ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton) ஆகிய இரு இடங்களிலும் கநாில் இருந்து காணும் இடை ைற்றும் 

நாடக அரங்கு ைனைகிழ் வபாழுதுகபாக்கு நிகழ்ச்ைிகடள ெழங்குெதில் பரெைைடடகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்துகடைகள் அடைப்பு பின்ெரும் காட்ைிகளுக்கு உபைாிப்பு ெழங்குகிறது:  

நகர்ப்புற ஆதிவாசியின் (Urban Indian) கடதகள் 

ஜூன் 24 ைற்றும் 25, பிற்பகல் முதல் 8 ெடர 

நகர்ப்புற ஆதிவாசியின் கததகளில் டைைன் டக்ளஸின் (Simon Douglas) வார்த்ததகளில் நம்பமுடியாத 

பயணத்திற்காக எங்களுடன் இதையுங்கள். கடர்வரல் வடன்னிஸால் (Darrell Dennis) எழுதப்பட்ட, 

இந்த புதுடையான ஒரு நபர் நிகழ்ச்ைியானது ெடக்கு பிாிட்டிஷ் வகாைம்பியாெின் காடுகள் ைற்றும் 

ொன்கூெர் நகரத்தில் ெளர்ந்த ஒரு ஆதிவாசி ைனிதனின் கடதடயச் வைால்கிறது. ஓடிக்ககாண்டிருக்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பேருந்துகளில் அடைக்கப்பட்ட இந்த ேிதைத்து வாழ்தல் மற்றும் நம்ேிக்தக 

ஆகியவற்தைப் ேற்ைிய டைைனின் கடதயில் பார்டெயாளர்கள் மூழ்கிெிடுொர்கள். 40 க்கும் கைற்பட்ட 

கதாபாத்திரங்கள் வலம் வருவதால், டைைனின் கண்களின் ஊடாக பார்டெயாளர்கள் இந்த உைடகப் 

(மக்கதளப்) பார்க்கலாம். 500 க்கும் கைற்பட்ட நிகழ்ச்ைிகளாக நடந்த இந்த ஓரளவுக்கான சுயைாிடத 

நாடகைானது, பார்டெயாளர்கடள வைாந்தம் ககாள்ளுதல், அடடயாளப்ேடுத்துதல் ைற்றும் 

ஏற்றுக்வகாள்ளும்ேடியான கதடலுக்கு அடழத்துச் வைல்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் கசாந்த பேக்ஸ்ேியர் நாடக காட்சி – மச் அகடா அகேௌட் நத்திங் (Much Ado About 

Nothing) 

வியாைக்கிைதமகளில் சிங்க்வாகவ்ஸி பூங்காவில்: ஜூதல  28, ஆகஸ்ட் 4 மற்றும் 11, இரவு 7:30 க்கு 

கவள்ளிக்கிைதமகளில் மவுண்ட் ப்பளஸண்ட் சதுக்கத்தில்: ஜூதல 29, ஆகஸ்ட் 5 மற்றும் 12, 7:30 க்கு 

சனிக்கிைதமகளில் ககன் வில்லியம்ஸ் சதுக்கத்தில்: ஜூதல 30, ஆகஸ்ட் 6 மற்றும் 13, 7:30 க்கு 



 

 

லூயி தி ககாட் புவராடக்ஷன்ஸ் (Louie the Goat Productions) ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கதலகள் 

அதமப்பு இதைந்து ெழங்குகின்ை ரைிகர்களுக்கு ெிருப்பைான இந்த நடகச்சுடெடய, எல்ைா 

ெயதினரும் ரைிப்பார்கள்; இங்கு கிட்டத்தட்ட பயங்கரைான ெிஷயங்கள் நடக்கும். ஹீகரா ைற்றும் 

கிளாடிகயாெின் (Hero and Claudio) திருைணத்திற்கு வைைினா நகரம் தயாராகும் கபாது, இளெரைாின் 

ஆட்களும் லிகயானாகடாெின் குடும்பத்தினரும் நீண்ட காை கபாட்டியாளர்களான பீட்டரஸ் (Beatrice) 

ைற்றும் வபவனடிக் (Benedick)ஆகிகயாதர காதலிக்க தவத்து ைன்ைத விதளயாட்டு ெிடளயாட 

முயற்ைிக்கின்றனர். எல்ைா கநரத்திலும், இளெரைனின் ைககாதரர் அடனத்டதயும் அழிக்க ைதி வைய்கிறார். 

மூன்று திைந்தவெளி ப்ராம்ப்ட்டன் அரங்குகளில்,  உள்ளூர் நடிகர்களின் நடிகர்கடளக் வகாண்ட இந்த 

நிகழ்ச்சித் தயாாிப்ோனது ப்ராம்ப்ட்டனின் ேலகலதவத் தன்தமதய  காட்டுகிறது. ஒரு நாற்காலி அல்ைது 

ஒரு கபார்டெடயக் தகவசம் தவத்தேடி, இந்த உன்னதைான, குடும்பத்திற்கு ஏற்ற நடகச்சுடெடயப் 

பார்த்து ைிாிக்க வரவும். 

8 ஆவது வருடாந்திர கிைக்குக் கடற்கதர சதமயல் விருந்துேசாரம் 

ஜூதல 9, ேிற்ேகல் 2 முதல் இரவு 8 வதர 

கடபலாரம் வசிக்கும் அடனத்து மக்கள் ைற்றும் உள்நாட்டில் வசிப்ேவர்கதள - ைற்றும் வெறுைகன 

ஆர்ெமுள்ளெர்கடளயும் கூட - கிழக்கு கடற்கடர சதமயல் விருந்துேச்சாரத்தின்போது 

ஈடுபடுத்திக்ககாள்ளுகின்ை  கிைக்குக் கடற்கதர கலாச்சாரத்திற்காக அடழத்தல்; வடாராண்கடா 

பியர்ஸன் (Toronto Pearson), டிடி (TD), கநா ஃப்ாில்ஸ் (No Frills) ைற்றும் டிம் ஹார்டன்ஸ் (Tim Hortons) 

ஆகிகயாரால் நிதியாதாரம் வைங்கப்ேடுகிறது. 

ஓல்ட் கைன் ஃப்ளான்னிகன்’ஸ் ககாஸ்ட் (Old Man Flannigan's Ghost), டிஎன்ஏ (DnA) ைற்றும் தி 

ரவுடிவைன் (The Rowdymen) ஆகிபயாாின் நிகழ்ச்ைிகளில் வதாகுப்பாளர் வரகபக்கா வபர்ாியுடன் 

(Rebecca Perry) இடணந்து வகாள்ளுங்கள். 

ஸ்ட்படாம்ப் அன் ஸ்டாம்ப்பீட் (Stomp 'N Stampede) நடனம் 

ஆகஸ்ட் 13, மாதல 4 முதல் 8 வதர 

உங்கள் ககௌோய் கதாப்ேி மற்றும் பூட்ஸ் உடன், முடிந்தால் ஒரு கூட்டாளிதயயும் அடழத்துவாருங்கள்! 

இந்தக் பகாதடப்ேருவத்தில், எல்லாவற்ையும் ககாண்டாட, ஸ்ட்படாம்ப் அன் ஸ்டாம்பீட் நடனம் 

மீண்டும் கார்டன் ஸ்க்பவர்-க்கு வருகிைது! சுைன்று ஆடும் டி பஜ ஜான்னி ாிகவக்ஸ் (DJ Johnny Rivex) 

ஐக் கண்டு நீங்களும் ஆடுங்கள்;  டேிள் ட்ரேிள் (Double Trouble) தலன் நடனமாடுேவர்களிடம் இருந்து 



 

 

தலன் டான்ஸ் ஆடுவது எப்ேடி எனக் கற்றுக்ககாள்ளுங்கள். முழு தலன் அப் நிகழ்த்துகதலஞர்கள் 

விதரவில் வரவிருக்கிைார்கள்   ! 

நட்ைத்திரங்களால் ஒளியூட்டப்படும் (ஸ்டார்லிட்) ைனிக்கிழடை திடரப்படங்கள் 

ஒரு நண்படரக் கூட்டிக்வகாண்டு, ஒரு கததிடய கதர்ந்கதடுத்து ஒரு போர்தவ அல்லது ஒரு நாற்காலி 

சகிதமாக ஸ்டார்தலட் சனிக்கிைதம  திதரப்ேடம் ஒன்தைக் காை வாருங்கள்; இது நடக்குமிடம் கார்டன் 

ஸ்க்பவர் மற்றும் இெற்றுக்கானபததிகள் ஜூதல 2 மற்றும் 16 இல் இரவு 9 மைிக்கு! 

ஜூதல 2 – பநா தடம் டு தட (No Time to Die) 

ஜூதல 16 – தி பேட்பமன் (The Batman) 

ைார்க்வகட் ஸ்க்கெர் பார்க்கிங் கககரஜ் 

ைார்க்வகட் ஸ்க்கெர் பார்க்கிங் கககரஜ்-இல் ைராைத்து பணிகடள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

கைற்வகாண்டு ெருெதால், அது ஜூன்27 முதல் ஜூடை 22, 2022 ெடர முடப்படும். 

 

ெருடக தருபெர்கள் ைற்றும் ெியாபாாிகளுக்கு, பின்ெரும் நகராட்ைி பார்க்கிங் ைாட்டுகள் ைற்றும் 

கககரஜ்களில் ொகன நிறுத்த ெைதி வதாடர்ந்து இருந்து ெரும்: 

• ஜான் ஸ்ட்ாீட் பார்க்கிங் கககரஜ், 16 ஜான் ஸ்ட்ாீட் 

• ைிட்டி ஹால் பார்க்கிங் கககரஜ், 2 வெல்லிங்க்டன் ஸ்ட்ாீட் வெஸ்ட் 

• வெஸ்ட் டெர் பார்க்கிங் கககரஜ், 41 ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் 

• வநல்ஸன் ஸ்க்கெர் பார்க்கிங் கககரஜ், 9 டிப்ைாக் கைன் 

• ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் நார்த் ைர்ஃகபஸ் பார்க்கிங் ைாட், 20 ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் நார்த் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கதலகள் அதமப்ோனது  இந்த ககாடடயில் திட்டைிடப்பட்ட கநரடி இடை, 

நாடகம் ைற்றும் கைாச்ைார அனுபெங்களின் ைிறப்பான ொிடைடயக் வகாண்டுள்ளது! நீங்கள் , 

கஷக்ஸ்பியர் நாடகம் ோர்க்க கைந்துவகாள்ள ெிரும்பினாலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  கபருந்தில் ஒரு 

நிகழ்ச்ைிடய ரைிக்க ெிரும்பினாலும் அல்ைது ைக ப்ராம்ப்ட்ட்டன்வாசிகளுடன் ஒரு ெிருந்தில் 

கைந்துவகாள்ள ெிரும்பினாலும், அடனெரும் ரைிக்க ஏதாெது ஒரு விேயம் இருக்கிறது.” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  



 

 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேலகலதவ நகரம் ஆகும், கைலும் நைது ஒவ்கவாருவாின் தனித்தனி கைாச்ைார 

அனுபெங்கள் நைது துடிப்பான நகரத்திற்கு ைிகவும் பங்களிக்கின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கதலகள் 

அதமப்ோனது, குடியிருப்பாளர்கள் ைற்றும் பார்டெயாளர்கள் ரைிக்கும்ேடியான பல்கெறு நிகழ்ச்ைிகள் 

ைற்றும் நிகழ்வுகளுக்கான அற்புதைான பருெகாலத்டத ஒன்றாக இடணத்துள்ளது. ஒவ்வொருெரும் 

தங்கள் நாட்காட்டியில் நாட்கடளக் குறித்து தவயுங்கள், ககாடட முழுெதும் எங்களுடன் கைருங்கள் என  

நான் ஊக்குெிக்கிகறன்!” 

- கராவீனா சான்ட்படாஸ், ேிராந்திய கவுன்சிலர், வார்டுகள் 1 & 5; ததலவர், சமுதாய 

பசதவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ஜூடை விைாக்கால ைாதம், அதுவும் குறிப்பாக ப்ராம்ப்ட்டனில்! ஈஸ்ட் ககாஸ்ட் கிச்ைன் பார்ட்டி (East 

Coast Kitchen Party )யில் நியூஃபவுண்ட்கைண்ட் (Newfoundland) கெடிக்டக ெிடளயாட்டில் கைருங்கள், 

ஸ்ட்கடாம்ப் அன் ஸ்டாம்ப்பீடில் (Stomp N’ Stampede) உங்கள் குதிகால்கடள உயர்த்தி கைற்கத்திய 

நடனம் ஆடுெதற்காக, நிகழ்த்து கடைகள் அடைப்பு உங்கடள அடழக்கிறது. இடெ இரண்டும் 

ஒவ்வொரு ககாடடகாைத்திலும் கார்டன் ைதுக்கத்தில் நடடவபறும் தெறெிட்டுெிடக் கூடாத நிகழ்வுகள் 

ஆகும். காதல் ரைடனயுடன் கூடிய நடகச்சுடெடய நீங்கள் ெிரும்புபெரானால், கஷக்ஸ்பியாின் ைச் 

அகடா அவபௌட் நத்திங் (Much Ado About Nothing)  நாடகம் காண, ப்ராம்ப்ட்டன் நடிகர்களின் 

கபரார்ெம் வகாண்ட குழு ெழங்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  மூன்று பூங்காக்களில் ஒன்றிற்குச் வைல்லுங்கள். 

ைற்றும் கராப்ராம் (Carabram) ஐ ைறந்துெிட கெண்டாம்! ப்ராம்ப்ட்டன்ொைிககள, இது ஜூடை ைாதம் - 

நாம் வகாண்டாடுகொைாக!" ” 

- ஸ்டீென் ஸ்ஷிப்வபர், கடைாீதியான வையல் இயக்குனர், நிகழ்த்து கடைகள் அடைப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம்  
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 700,000 ைக்கடளயும் 75,000 

ெணிக அடைப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கடள ைனத்தில் டெத்கத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுடைப் படடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிடைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆகராக்கியைிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடைப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

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


 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகர பன்முக கைாச்ைார 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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