
 

 

  

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

இந்த ெசந்த பருெத்தில்  லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ் (Live from The Rose) நிகழ்ச்சிகள் வெய்நிகர் 

முலையில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு திரும்பவும் ெருகின்ைன 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ொர்ச் 16, 2021) – இந்த ெருட ெசந்த காைத்திலும் ரராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Rose 

Brampton) அலெப்பானது லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ்-லிருந்து  ( Live from The Rose)  நிகழ்ச்சிகலள,  தனது 

15 ஆெது ெருடாந்திர நிகழ்ச்சியாக வெய்நிகர் முலையில் ெழங்குெலத  வீட்டிலிருந்ரத  அனுபெியுங்கள்; 

சிைந்து ெிளங்கும்  கலைஞர்களிடெிருந்து ரநரலை நிகழ்ச்சிகலளக் கண்டு களியுங்கள்.  

 

ொகாண ெற்றும் பீல் வபாது சுகாதார ெழிகாட்டுதல்களின்படி ெற்றும் சமூகத்தின் ஆரராக்கியத்லதயும் 

பாதுகாப்லபயும் பத்திரப்படுத்துெதற்காக, ெிெிரயா மூைொக ரராஸ் அலெப்பு, பார்லெயாளர்களுக்கு 

முக்கிய நிகழ்ச்சிகலள ரநரடியாக ஒளிபரப்பி ெருகிைது. இதன்படி,  பார்லெயாளர்கள் உயர்தர 

தயாாிப்புகலள எதிர்பார்க்கைாம்; ஒரு நிபுணத்துெொன வதாழில்நுட்ப தயாாிப்புக் குழு; ஒரு அதிநவீன 

ரநரடி நிகழ்வு ஒளிபரப்பு; ெற்றும், வபாழுதுரபாக்குகளில் ெிகவும் பரெசம் வகாள்ளச்வசய்யும் வபயர்கள் 

அலனத்தும் அடக்கம். 

 

ெரெிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள்: 

● ொர்ச் 18, 2021 (ொலை 8:00 ெணி EST) – ாிெர் நார்த் டியூரொ (River North Duo) சிரப்பு 

ெிருந்தினர் ொர்க் ரகல்ர ா (Mark Kelso) உடன்  

● ொர்ச் 20, 2021 (ொலை 8:00 ெணி EST) – இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன்: ஆன்லைனில் ரநரலையாக 

(This is Brampton: Live Online), வநைிப்படுத்துபெர் கியூாியாசிட்டி (Queeriahcity)   

● ொர்ச் 25, 2021 (ொலை 8:00 ெணி EST) – சட்டன்லி ொம்ெி (Suddenly Mommy) ஆன்னி-ொாீ 

வெஃப்வளர் (Anne-Marie Scheffler) உடன்  

● ொர்ச் 27, 2021 (ொலை 7:30 ெணி EST) – ரொர்ல்ட்ஸ் இன் ெியூசிக் (Worlds in Music) [தி ரராஸ் 

ஆர்க்வகஸ்ட்ரா(The Rose Orchestra)]  

● ொர்ச் 28, 2021 (ெதியம்1:00 ெணி EST) – எலி வபத் க்வளன்  - ரகாப்ைாண்ட்  Elizabeth Glenn-

Copeland) ெற்றும் ஐயான ரகட்ரடக்கு (Ian Keteku) ) உலரயாடல்    

● ஏப்ரல் 1, 2021 (ொலை 8:00 ெணி EST) - இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன்: ஆன்லைனில் ரநரலையாக 

(This is Brampton: Live Online), வநைிப்படுத்துபெர் சவுண்ட்ாிவ் வரகார்ட்ஸ் (Soundrive 

Records) 



 

 

● ஏப்ரல் 8 to 10, 2021 (ொலை 7:30 ெணி EST) – சாங்க்ஸ் ஃவபார் நியூ வொர்ல்ட் (Songs for a 

New World)  (ப்ராம்ப்ட்டன் இலசென்ைம் (Brampton Music Theatre)) 

● ஏப்ரல் 10, 2021 (ெதியம் 1:00 ெணி EST) - சாங்க்ஸ் ஃவபார் நியூ வொர்ல்ட் ரெட்டினி காட்சி 

(Songs for a New World)  (ப்ராம்ப்ட்டன் இலசென்ைம் (Brampton Music Theatre)) 

 

இன்லைய ரததிக்கு  லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ் (Live from The Rose ) ற்கான வநைியாளர்கள் ெற்றும் இலண 

ெிளக்கக்காட்சி கூட்டாளிகள் பின்ெருொறு: பிராம்ப்டன் ெியூசிக் திரயட்டர்; ரராஸ் ஆர்க்வகஸ்ட்ரா; பி-

ஜாஸ் ட்; நியூ தியாி ரரடிரயா; ஆஃப் தி வரக்கார்ட்; சவுண்ட்லரவ் வரக்கார்ட்ஸ்; ஸ்டாண்ட்-அப் 

ஸ்டிச்சஸ்; தி ஃரபால்ட் (இைக்கிய பன்முகத்தன்லெ ெிழா); கியூாியாஹ்சிட்டி; ெற்றும், ஆெர் வுென்ஸ் 

ொய்சஸ். கடந்தகாை கலைஞர்களில் அடங்குபெர்கள்: ெர்ஜீனியா டு ரெகாஸ்; க்ரவுன் ைாண்ட்ஸ்; 

ரெஸ்ட்ரரா ஃப்வரஷ் வெஸ்; ட்ெின் ஃப்ரளம்ஸ்; லடைர் ொ; ரான் ஹாக்கின்ஸ்; ஹெியா லெட்டி; 

ெற்றும், ரடாக்ரயா ரபாலீஸ் கிளப், இது ப்ராம்ப்டனின் நகரத்தின் புத்தாண்டு வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாகவும் இருந்தது. 

 

கடந்த ொர்ச் ொதம் ரகாெிட் -19 காரணொக தி ரராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் மூடப்பட்டரபாது, தி ரராஸ் அட் 

ரஹாம் (The Rose at Home) உடன் ரசர்ந்து,  இைெச வெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகளின் மூைம் பார்லெயாளர்கள், 

ொணெர்கள் ெற்றும் வபற்ரைார்களின் புதிய ரதலெகலளப் பூர்த்தி வசய்ய முன் ெந்தது. ஏப்ரல் முதல் 

ஆகஸ்ட் ெலர, திஸ் ஈஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்:லைவ் ஆன்லைன் (This is Brampton: Live Online) அலெப்பு  23 

இலச நிகழ்ச்சிகலள தயாாித்து ெழங்கியது;  இதில் 42 உள்ளூர் கலைஞர்கள் பங்ரகற்ைனர் ெற்றும் 

உைகம் முழுெதிலுொக 256,000 க்கும் ரெற்பட்ட பார்லெயாளர்கலள ஈர்த்தனர். ரராஸ் (The Rose ) 

அலெப்பானது சமூக தாக்கத்லதயும் கலைகலளயும் லெயொகக் வகாண்ட கல்ெி நிகழ்ச்சிகலளயும் 

ெழங்கியது; இது எல்ைா ெயது வகாண்ட பார்லெயாளர்களின் ொழ்க்லகயிலும் தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தியது 

 

தி ரராஸ் (The Rose)   அலெப்பானது, லைவ் ஃப்ரம் ரராஸ் (Live from The Rose) ஐ ஸ்பான் ர் வசய்த 

வொிடியன் ( Meridian)க்கு நன்ைி வதாிெித்துக் வகாள்கிைது. லைவ் ஃப்ரம் ரராஸ் (Live from The Rose)  

நிகழ்ச்சிக்கு  therosebrampton.ca யில் வபாதுெக்கள் இைெசொக பதிவு வசய்துவகாள்ளைாம். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”தி ரராஸ் பிராம்ப்டன் (The Rose Brampton ) வதாடர்ந்து கலைஞர்கலள ஆதாித்து ெருகிைது, முக்கிய 

பார்லெயாளர்களுடன் வதாடர்ந்து இலணந்திருந்தபடி அதன் உைகளாெிய பின்வதாடர்ெிலன இன்னும் 

வென்ரெலும் ெிாிவுபடுத்துகிைது. இதுெலர, தி ரராஸ் அலெப்பானது 50 க்கும் ரெற்பட்ட 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

கலைஞர்களுக்கு சம்பளம் ெழங்கும்  ொய்ப்புகலள ெழங்கியுள்ளது, இதில் உள்ளூர் கலைஞர்கள் 36 ரபர் 

பங்ரகற்ைனர், ெற்றும் 15 இைெச வெய்நிகர் ெிளக்கக்காட்சிகலள ெழங்கினர். எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்கள் வீட்டில் இருந்தபடிரய பாதுகாப்பாக அனுபெிப்பதற்காக தரொன தயாாிப்புகலளத் 

வதாடர்ந்து ெழங்குெதில் நாங்கள் வபருெிதம் வகாள்கிரைாம்! ” 

- ரபட்ாிக் ப்ரவுன், ரெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ் (Live from The Rose ) என்பது அருகிலுள்ள ெற்றும் வதாலைதூர சமூகங்கலள 

அலடந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர, ொய்ப்புகளுக்கான நகரொக உயர்த்தியுள்ளது. கலைஞர்களுக்கு 

வதாழில்முலை ஆதரவு ெற்றும் சம்பளம் கிலடக்கும் நிகழ்ச்சிகலள ெழங்குெதன் மூைொக , லைவ் ஃப்ரம் 

தி ரராஸ் (Live from The Rose ) எங்கள் உள்ளூர் சமூகத்தில் ரநர்ெலையான தாக்கத்லத ரநரடியாக 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. ” 

- வராவீனா சான்ட்ரடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5 ; தலைலெப் வபாறுப்பு, 

சமுதாய ரசலெகள் துலை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“ஆன்லைன் நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த்துெதின் மூைொக, 10,000 க்கும் ரெற்பட்ட பார்லெயாளர்கள் தி ரராஸ் 

பிராம்ப்டன் (The Rose Brampton) நிகழ்ச்சிகலள அெரெர் வீட்டில் இருக்கும் ெசதிப்படியும் 

பாதுகாப்புடனும் அனுபெித்துள்ளனர். 17 க்கும் ரெற்பட்ட நாடுகளில் 1,700 க்கும் ரெற்பட்ட 

டிக்வகட்டுகள் முன்பதிவு வசய்துவகாண்ட பார்லெயாளர்களுடன், லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ் (Live from The 

Rose ) வதாடர்ந்து ஈர்ப்பு ெற்றும் ஆர்ெத்லதப் வபறுகிைது. ” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தலைலெப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென 

ரசலெகள் துலை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“தி ரராஸ் (The Rose ), கலைகலள ெக்கள் அணுகச்வசய்ெதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது. COVID-19 

வதாற்றுப்பரெலின் ரபாது, ரநரடி வசயல்திைனின் ெகிழ்ச்சி, நம்பிக்லக ெற்றும் தாக்கம் 

பார்லெயாளர்களுக்கு அெசியம்.  இந்த சொைான காைத்தில் நெது சமூகத்திற்கு ரதலெயான 

ஆதரெளிக்க, தி ரராஸ் பிராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton)  இல் வெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் இைெசொக 

ெழங்கப்படுகின்ைரன. ” 

- ரடெிட் ரபர்ாிக், தலைலெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

தி ரராஸ் (The Rose) வதாடர்ந்து பூத்தபடி தான் இருக்கும். எங்கள் வெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகளுடனும், எங்கள் 

கலைஞர்கள் ெற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளின் கணிசொன புத்தி கூர்லெயுடனும், இந்த வதாழில் ெலகயில்  

முன்னணி ெகிக்க நாங்கள் ெழி ெகுத்துள்ரளாம்., உைவகங்கிலும் இருந்து பார்க்கப்பட்ட எங்கள்  ரெலட 

நிகழ்ச்சிகள், எங்கள் நிகழ்த்துெிடம்  மூடப்பட்ட ஒரு ொரத்திற்குப் பிைகு, இவ்ெளவு தூரம் வெய்நிகராக 



 

 

ெழங்க ெந்திருப்பது  பற்ைி நாங்கள் வபருலெப்படுகிரைாம். எங்கள் பார்லெயாளர்களுக்கும், எங்கள் 

ரெயருக்கும், நகர கவுன்சிைர்களுக்கும் அெர்களின் ெதிப்புெிக்க ஆதரவுக்கு நாங்கள் ெிகவும் 

கடலெப்பட்டுள்ரளாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெக்களும் அதற்கு அப்பாலும் இருப்பெர்களும் ரசிக்க 

சுறுசுறுப்பான இலச நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் பைவும் உள்ளன." 

- ஸ்டீென் ஸ்சிப்பர், கலைாீதியான வசயல் இயக்குனர், நிகழ்த்துகலைகள் 
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ெக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலெப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுெக்கலள ெனத்தில் லெத்ரத 

வசய்கின்ரைாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரசர்க்கின்ைனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிரைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ெற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலெப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிரைாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ெற்றும் வெற்ைிகரொன  ஆரராக்கியெிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலெப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிரைாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

 ரராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton ) என்பது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  கலை நிகழ்ச்சிகள் 

நிகழ்த்துெதற்கான முதன்லெயான,  ெற்றும் டவுண்டவுன் லெயத்தின் ஒரு சிைப்பான அம்சம் வகாண்ட 

இடொகும். நகரத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியான  இது, உள்ளூர் ெற்றும் உைகப் புகழ்வபற்ை 

கலைஞர்களுக்கான ஒரு இடொகும்;  இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெற்றும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள 

பார்லெயாளர்களுக்கு ஒரு அசாதாரண அலெப்பில் பரந்த அளெிைான திைலெகலள 

அனுபெிப்பதற்கான ொய்ப்புகலள ெழங்குகிைது. கட்டிடக்கலை ெற்றும் ஒலியியல் அலெப்பு வகாண்ட, 

தி ரராஸ் (The Rose ) கட்டிடொனது ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு உயிரராட்டம் தரும் இடொகும். 

 

லைவ் ஃப்ரம் தி ரராஸ் (Live from The Rose ) இல் நாடகம், இலச, நலகச்சுலெ, குடும்பம் ெற்றும் கைாச்சார 

நிகழ்வுகள் அடங்கிய பை தன்லெ வகாண்ட தயாாிப்புகள் நிகழ்த்தப்படுகின்ைன. உள்நாட்டில் பயிற்சி 

வபற்று ெளர்ந்த கலைஞர்கலள முன்னிலைப்படுத்தவும், தான் ரசலெ வசய்யும் சமூகத்லத 

பிரதிபலிக்கவும், ெளர்க்கவும், வகாண்டாடவும் உள்ளூர் நிறுெனங்களுடன் கூட்டுரசரவும் ரராஸ் 

உறுதிபூண்டுள்ளது. கலை ாீதியாக சிைந்து ெிளங்குகின்ை ெற்றும் குைிப்பிடத்தக்க கலைஞர்கலள நாங்கள் 

தீெிரொகப் பின்வதாடர்கிரைாம். கலைஞர்களுக்கு ெிதிெிைக்கான அனுபெங்கலள ெழங்கும் அரத 

ரெலளயில், பார்லெயாளர்கலள ெகிழ்ெிப்பலதயும் ஊக்குெிப்பலதயும் நாங்கள் இைக்காக 

வகாண்டுள்ரளாம். 

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
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