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Thành Phố tìm kiếm tài năng đang lên để biểu diễn tại một trong những  
lễ hội âm nhạc hàng đầu của Canada 

 
Hãy trở thành một phần của This is Brampton @ NXNE! 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 6 tháng 3 năm 2020) – Kêu gọi tất cả các nhạc sĩ đầy triển vọng ở 
Brampton!  
 
Thành Phố hoan nghênh tài năng địa phương nộp đơn đăng ký biểu diễn tại lễ hội This is Brampton tại 
North by Northeast (NXNE) năm 2020. Hãy trở thành một phần trong NXNE Club Land Series, This is 
Brampton @ NXNE là một buổi biểu diễn được giám tuyển thể hiện cộng đồng âm nhạc đang lên của 
Brampton tại Khách Sạn Drake (1150 Queen Street West, Toronto) sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 19 
tháng 6 năm 2020.  
 
Những ứng viên xuất sắc sẽ được trả tiền công biểu diễn, có cơ hội biểu diễn tại Khách Sạn Drake 
mang tính biểu tượng, và được giới thiệu trong tài liệu tiếp thị của NXNE và được tham dự tất cả Buổi 
Tương Tác + Giám Tuyển NXNE. 
 
Các nhạc sĩ và ban nhạc địa phương thuộc mọi thể loại có thể truy cập www.brampton.ca/NXNE để 
biết thêm chi tiết về cơ hội tuyệt vời này. Các nghệ sĩ phải cung cấp các liên kết dẫn đến bản ghi âm 
bài hát và buổi biểu diễn trực tiếp của mình. Một ban hội thẩm gồm các nghệ sĩ và chuyên gia trong 
ngành của Brampton sẽ xem xét các bài dự thi và chọn ra tối đa năm ứng viên xuất sắc. Hạn cuối nộp 
đơn là ngày 31 tháng 3. Danh sách các nghệ sĩ được chọn sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 4. 
 
Đây là năm thứ ba Thành Phố tham gia vào NXNE Club Land Series, được giám tuyển bởi các nhạc 
sĩ, lãnh đạo ngành và hiệp hội hàng đầu Canada.  Năm 2019, This is Brampton @ NXNE đã giới thiệu 
các nghệ sĩ Brampton Zenesoul, Kae Music, Reeko Rieffe, Noyz Ft. Tremayne và Scotty IV. Năm 2020, 
lễ hội sẽ có hơn 40 buổi biểu diễn tại một số địa điểm hàng đầu của Toronto.  
 
Để biết thêm thông tin về This is Brampton @ NXNE, vui lòng truy cập www.brampton.ca/NXNE.  

 
Trích dẫn  
 
“Brampton sở hữu một cảnh quan văn hóa và nghệ thuật phát triển, và Thành Phố tự hào được hỗ trợ 
đa dạng tài năng của mình. Chúng ta là Thành Phố Cơ Hội, và This is Brampton @ NXNE thực sự là 
một cơ hội tuyệt vời cho các nhạc sĩ địa phương biểu diễn tại một trong những lễ hội âm nhạc hàng 
đầu của Canada.” 
 
-       Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Brampton có cảnh quan văn hóa phong phú, và thật vinh dự được giới thiệu những nhà sáng tạo địa 
phương đầy triển vọng của chúng ta trong năm thứ ba liên tiếp tại NXNE. This is Brampton giúp nâng 

http://www.brampton.ca/NXNE
http://www.brampton.ca/NXNE


 

 

tầm các nghệ sĩ đang lên, khẳng định rằng Brampton là nơi có tài năng mang đến cuộc sống về đêm 
và các buổi biểu diễn bán hết vé.” 
 
-       Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực Khu 1 & 5 và Phó Chủ Tịch Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
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Thành Phố Brampton 
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