
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பு ஆகஸ்டு ைாதம் முழுக்கவுைாக இலை, 

நாடகம் ைற்றும் கைாச்ைார நிகழ்ச்ைிகலள நநரடியாக ெழங்குகிறது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்டு 12, 2022) –இந்தக் நகாலடப்பருெத்தில், இலை, நாடகம் ைற்றும் கைாச்ைாரம் 

ஆகிய ெலகயிைான ைனைகிழ் வபாழுதுநபாக்கு நிகழ்ச்ைிகலள, அலனெரும் ைகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் 

ெலகயில் கார்டன் ஸ்க்நெர் (Garden Square) ைற்றும் நராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Rose Brampton) ஆகிய 

இரண்டு அரங்கங்களிலும் ெழங்குெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பரெைைலடகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பு பின்ெரும் காட்ைிகளுக்கு உபைாிப்பு ெழங்குகிறது:  

ஸ்ட்நடாம்ப் அன் ஸ்ட்டாம்ப்பீட் (Stomp N Stampede) – ஆகஸ்டு 13, ைாலை 4 முதல் 8 ொி, கார்டன் 

ஸ்க்நெர் ப்ராம்ப்ட்டன்  

 

உங்கள் வகௌபாய் வதாப்பி ைற்றும் பூட்சுகலள அணிந்து - முடிந்தால், நடனைாடக்கூடிய உங்கள் 

ந ாடிலயயும் நைர்த்துக்வகாண்டு - ொருங்கள்! ஸ்ட்நடாம்ப் அன் ஸ்ட்டாம்ப்பீட் (Stomp N' Stampede) 

கார்டன் ஸ்க்நெர் க்கு ஆகஸ்ட் 13 ஆம் நததி நாட்டில் இருக்கும் அலனத்லதயும் வகாண்டாடுெதற்காக 

திரும்பவும் ெருகிறது! உபைாிப்பாளராகிய சுழன்றாடும் டீந   ான்னி ாிவெக்ஸ் (DJ Johnny Rivex) 

ைற்றும் நிக்நகால் ராய் (Nicole Rayy) யுடன் நைர்த்து கண்டு களியுங்கள். கூடநெ,  டபிள் ட்ரபிள் (Double 

Trouble) லைன் டான்ஸர்களிடம் இருந்து நடனைாடுெதற்கான பாடங்கள் கற்றுக்வகாள்ளத் தெற 

நெண்டாம். 

அக்ராஸ் தி பாண்ட் (Across The Pond) – ஆகஸ்டு 25,  ைாலை 8 ைணிக்கு, நராஸ் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

பிரைிப்பான ஒரு இலைச் ைாதலன புாிய உங்கலள அலழத்துச் வைல்பெர்கள் லீஸா நெ (Leisa Way) 

ைற்றும் திறலைொய்ந்த 5 பாகம் வகாண்ட நைான்லி ஹார்ட்ஸ் கிளப் பாண்ட் (Lonely Hearts Club Band) 

ஆகிநயாராெர். பூைி பிளந்து ைாித்திரக் காைத்லதக் காட்டும் ெலகயில் பிாிட்டிஷ் பாப் இலையானது. 

குளத்தின் - குறுக்காக பாயெிருக்கிறது; இதலன பிரபைப்படுத்தியலைக்காக லிெர்பூல்-லிருந்து ெரும் 

நான்கு பரட்லடத் தலை லபயன்களுக்கு நன்றி வைால்லிநய ஆக நெண்டும்.  ெட அவைாிக்காெில் 

ெிலரந்து பரெி ெருகின்ற இது, ”பிாிட்டிஷ் இன்நெஷன் (பிாிட்டிஷ் பலடவயடுப்பு) எனப்படுகிறது”; 

இதற்கான குறியீட்டு ொர்த்லதயாகிய, “பீட்டில்நைனியா” ெில் இது துெங்கியது! 

 



 

 

அக்ராஸ் தி பாண்ட் (Across the Pond) நிகழ்ச்ைியானது 50 ஆண்டுக் காை பிாிட்டிஷ் பாப் ைற்றும் ராக் 

இலைலயக் வகாண்டாடுகிறது; இதில் 60 களின், உயிலர உலறய லெக்கின்ற பிரபை பாடல்களில் 

துெங்கி இன்லறய பிரபைங்கள் ெலர அடங்குெர்; அெர்கள் இநதா: தி பீட்டில்ஸ் (The Beatles), தி 

நரால்லிங் ஸ்ட்நடான்ஸ் (The Rolling Stones), எல்ட்டன்  ான் (Elton John), ட்டாம் ந ான்ஸ் (Tom 

Jones), எல்ெிஸ் காஸ்ட்வடல்நைா (Elvis Costello), தி ஹூ (The Who), ஸ்ட்டிங் & தி நபாலீஸ் (Sting & 

the Police); ஆன்னீ வைன்னாக்ஸ் (Annie Lennox), தி கின்க்ஸ் (The Kinks), ைற்றும் பைர்! 

நடனைாடுெதற்கான உங்கள் ஷூக்கலள ஒரு இரவு ப ாழுதுக்கு அணிந்து ெந்து இந்த அட்டகாைைான 

இலை ெிருந்தில் கைந்துவகாள்ெலதத் தெற ெிட ைாட்டீர்கள்தாநன!  

ைான்சூன் ைவுண்ட் (Monsoon Sound) – ஆகஸ்ட் 27, ைாலை 7 ைணி,  தி நராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ைாப்பி 

(The Rose Brampton Lobby) 

வதற்கு ஆைியாெின் ெழித்நதான்றல்களாக இருக்கின்ற 44.3 ைதவீதம் குடியிருப்புொைிகளுக்கு நைலெ 

வைய்ெலத  ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பு வபருலையாக கருதுகிறது. இந்த அழகிய 

பைகைலெ நகரத்தில் வைழித்துெளருகின்ற இளம் வதற்காைிய ைமுதாயத்தினர் புதிய குரல்ெளம் ைற்றும்  

பாெலனயுடன் எழுந்து ெருகின்றனர்.வதற்காைிய ஹிப்-ஹாப் இல் துெங்கியுள்ள தனித்துெைான 

கைலெகலளக் காணுங்கள்; இதில் பாங்க்ரா (Bhangra) நபான்ற பாரம்பாியைான ஒலிகள் க்ளாஸிக் பூம்-

பாப், இதைான  ாஸ்-ராப் லிருந்து ட்ராப் பீட்டுகள் ெலர கைந்வதாலிக்கும்; இது இைெைைான வதற்காைிய 

ஹிப்-ஹாப் ெிழாெில்  வநாய்ஸ் (Noyz) அெர்களால் வநறிப்படுத்தபடும், இதில் இருப்பெர்கள்:  

• ைிக் நாவளட்ஜ் & நஹ பாம்நப (Sikh Knowledge & Hey Bombay) 

• டீந  நராஷானி (DJ Roshanie) 

• ைித்தார்த்தா (Siddartha) 

• நகரளங்கா (Keralanka) 

• தன்வீர் நராஸ் (Tanvir Rose) 

• ஸ்பிட்டீ (Spitty) 

வைப்டம்பாில் ெருபலெ 

ஃப்நளா ஃவபஸ்ட் (Flow Fest) – வைப்டம்பர் 17, ைாலை 7:30 ைணி, தி நராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose 

Brampton) 

முதன் முதைாக நடக்கெிருக்கின்ற ஃப்நளா ஃவபஸ்ட் (Flow Fest) எனும் ப்ராம்ப்ட்டன் ைர்ெநதை ட்ரம் 

ொைிப்பு ெிழாெில் உங்கள் படபடக்கும் இதயத்துடன் ொருங்கள்! இந்தப் பரெைைான ைாலை 

நகழ்ச்ைிகளில்  தலைப்புச் வைய்திகளில் இடம் வபறுகின்றெர்களாகிய தி ைார்வனல் லூயிச் நபண்ட் ( The 



 

 

Larnell Lewis Band) ைற்றும் தி  ாய் ைாப்ஸ் ப்ராவ க்ட் (The Joy Lapps Project) ஆெர். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாினால் ெளர்க்கப்பட்ட க்ராம்ைி (Grammy) ெிருது வபற்ற இலைக்கலைஞர், இலையலைப்பாளர் ைற்றும் 

பயிற்றுெிப்பாளராகிய ைார்வனல் லூயிஸ் (Larnell Lewis) ைற்றும் க்ராம்ைி (Grammy) யினால் வபயர் 

குறிப்பிடப்பட்ட இலைக்கலைஞர், இலையலைப்பாளர் ைற்றும் பயிற்றுெிப்பாளராகிய  ாய் ைாப்ஸ் ( Joy 

Lapps) ஆகியயார் இலணந்து ஆப்பிாிக்க காிபியன் இலைக்கைலெக்கு முன்னணி ெகிக்கிறார்கள்; 

இெர்கள், இலைலய ரைிக்க ெந்த பார்லெயாளர்களின் இதயங்கலள ஒருைிக்கச் வைய்ெது உறுதி.  

கனடாெின் முன்னணி இலளஞர்களுக்கான இலைக்கைலெ ெழங்குகின்ற  Ngoma உடன் நடனம், ட்ரம் 

ொைித்தல் ைற்றும் ெிருந்துபச்ைாரம். அந்த இரவு இத்துடன் முடிெதில்லை – உைவகங்கிலும் இருந்து 

ெந்தெர்களின் ட்ரம் ொைித்தல், இலை ைற்றும் கைாச்ைாரத்தில் பார்லெயாளர்கள் முங்கியபடி  டீந  

ந ாஷுொ லூகாஸ் (DJ Joshua Lucas) உடன் இலைக்கைலெயில் உைாவுதல், உணவு, கலைகண்காட்ைி 

ைற்றும் பைெற்றுடன் அைிழ்ந்திருத்தல் ஆகியனவும் அடங்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பு நடத்த திட்டைிட்டுள்ள நிகழ்ச்ைிகள் பற்றி இங்கு நைலும் 

அறியைாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பானது, வைப்டம்பர் ைாதத்தில் குடியிருப்புொைிகள் ைற்றும் 

நநயராக  ெரும் பார்லெயாளர்கள் ரைிக்கும்படியான நநரடி இலை, நாடகம் ைற்றும் கைாச்ைார 

அனுபெங்களள அற்புதைாக, ொிலையாக, வதாடர்ந்து ெழங்குகிறது! நகாலடப்பருெத்தில் ைீதமுள்ள 

இந்த ொரங்கலளத் திட்டைிடும்நபாது, அட்டெளையிடப்பட்ட அலனத்து நிகழ்ச்ைிகலளயும் பார்க்கத் 

தெறாதீர்கள். ஒவ்வொருெரும் ரைிக்க ஏதாெது ஒரு ெிஷயம் இருக்கிறது.” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் அலைப்பானது குடியிருப்பாளர்கள் ைற்றும் ரைிகர்களாக ெரும் 

பார்லெயாளர்கள் ரைிக்க, உற்ைாகைான ைற்றும் ைாறுபட்ட அனுபெங்கலளத் வதாடர்ந்து ெழங்குகிறது! 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பைகைலெ நகரம், நைது கைாச்ைார அனுபெங்கள் நைது ைமூகத்லத வைழிக்க லெக்க 

உதவுகின்றன. இந்த தனித்துெைான இலை ைற்றும் ைனைகிழ் வபாழுதுநபாக்கு நிகழ்ச்ைிகலள 

அனுபெித்து ரைிக்க அலனெலரயும் ஊக்குெிக்கிநறன்!” 

- வராவீனா ைான்ட்நடாஸ், பிராந்திய கவுன்ைிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலைெர், ைமுதாய நைலெகள் துலற, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 700,000 ைக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்நத 

வைய்கின்நறாம். பைதரப்பட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நைர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆநராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்ைார ஊடகம் 

multiculturalmedia@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
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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
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