
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Khám phá tài năng sáng tạo của Brampton tại Culture Calls Weekender từ 

ngày 21 đến 23 tháng 8! 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 14 tháng 8, 2020) – Thành Phố Brampton giới thiệu Culture Calls 
Weekender, một sự kiện trực tuyến từ ngày 21 đến 23 tháng 8, bao gồm các buổi biểu diễn, thảo luận 
nhóm và hội thảo cùng với tài năng sáng tạo mới nổi của Brampton.  
 
Culture Calls Weekender là một trải nghiệm kỹ thuật số dành cho biểu hiện sáng tạo, sự hợp tác và 
cộng đồng. Hơn 15 nghệ sĩ địa phương bao gồm diễn viên hài, nhạc sĩ và nghệ sĩ kịch nói sẽ tham gia 
lễ hội kéo dài ba ngày trên Sân Khấu Trực Tuyến The Rose trên Instagram Live @TheRoseBrampton 
và trên Zoom. 
 
Các nghệ sĩ địa phương tham gia lễ hội bao gồm Brandon Ash-Mohammed, Martín Añón, Maya 
Killtron, TRP.P, Nicole Chambers, Reeko Rieffe, Rachelle Brown, R. Flex & Roshanie, Joelle White, 
Josephine Cruz, Keosha Love, Litney Spearz, Joyia, Desiree Mckenzie, và Siddartha  
 
Culture Calls Weekender là phần mở rộng của chuỗi Culture Calls của Thành Phố Brampton, do DJ và 
người dẫn chương trình phát thanh địa phương Roshanie tổ chức nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ cộng đồng 
trong giai đoạn COVID-19. Nghệ sĩ Brampton Jasmin Pannu đảm nhiệm phần nghệ thuật hình ảnh cho 
lễ hội, trong đó có hình ảnh các địa danh và biểu tượng kinh điển của Brampton như Quảng Trường 
Garden, biển báo 410 và Sonny’s. 
 
Bấm vào đây để xem toàn bộ lịch trình sự kiện. 
 
Trích dẫn 

“Culture Calls đã là một thành công lớn trong cộng đồng sáng tạo của Brampton trong suốt đại dịch 
COVID-19 và tôi rất vui khi có thêm nhiều nghệ sĩ địa phương cùng đến và truyền cảm hứng cho 
Brampton tại Culture Calls Weekender. Cho dù bạn đang tìm kiếm âm nhạc tuyệt vời hay giải trí hài 
hước, tôi khuyến khích mọi người tham dự sự kiện trực tuyến này qua Instagram Live và Zoom vào 
cuối tuần này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Culture Calls Weekender là một sự kiện quan trọng và thú vị đối với cộng đồng sáng tạo của 
Brampton, đặc biệt là trong những khoảng thời gian thử thách này. Bối cảnh văn hóa và nghệ thuật của 
Brampton đang phát triển và đây là cơ hội tuyệt vời để mang cộng đồng của chúng ta đến gần nhau 
hơn nhằm hỗ trợ và tiếp sức cho nhau. Hãy chắn chắn đánh dấu ngày và sự kiện này vào lịch của 
bạn.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn 
Hóa 
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“Chúng tôi rất mong chờ được tổ chức Culture Calls Weekender trên Sân Khấu Trực Tuyến The Rose. 
Được làm việc với các thành viên nhóm Văn Hóa của Thành Phố, và những người phụ trách địa 
phương về lĩnh vực Biểu Diễn Nghệ Thuật luôn là một vinh dự và hân hạnh đối với chúng tôi; và đó là 
cách chắc chắn nhất mà chúng tôi biết để tạo ra một Brampton quan trọng hơn, thu hút hơn cho tất cả 
cư dân của thành phố." 

- Steven Schipper, Giám Đốc Điều Hành Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Biểu Diễn, Thành Phố 
Brampton 

“Thành Phố Brampton ngập tràn tài năng và Culture Calls Weekender là kết quả đến từ sự siêng năng 
của nhân viên Dịch Vụ Văn Hóa trong việc tập hợp tài năng đó lại với nhau. Culture Calls Weekender 
là một ngọn đèn sáng cho cộng đồng văn hóa nghệ thuật của chúng ta trong những thời điểm khó khăn 
này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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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. 
 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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