
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

            Thông báo về mùa Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton 
năm 2022/2023 

  

BRAMPTON, ON (ngày 18 tháng 5 năm 2022) - Thành Phố Brampton vui mừng thông báo về 
mùa Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton năm 2022/2023, với các tiết mục giải trí nhạc sống, hài 
kịch và sân khấu cho mọi người cùng thưởng thức. Bao gồm hai loạt chính, Performing Arts 
Brampton Presents (Trình Bày Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton) và This is Brampton 
(Brampton là Đây), các khán giả sẽ được trải nghiệm các tác phẩm tại cả bốn địa điểm biểu 
diễn nghệ thuật của Thành Phố - The Rose, Nhà Hát LBP, Nhà Hát Cyril Clark và Quảng 
Trường Garden. 
 
Vào mùa này, Performing Arts Brampton Presents có sự góp mặt của các nhạc sĩ nổi tiếng, 
các huyền thoại Canada, nghệ sĩ hài kịch danh tiếng cùng các nhà hát và rạp hát nổi tiếng trên 
thế giới, bao gồm:  

• Tom Cochrane với Red Rider 
• Kinky Boots 
• The Tenors 
• Jake’s Gift 
• Johnny Reid, Chuyến Lưu Diễn Love Someone 
• Vanessa Williams 
• Anne of Green Gables do Ballet Jörgen của Canada trình bày 
• Animal do Cirque Alfonse trình bày 
• Serena Ryder 
• Shaun Majumder, Chuyến Lưu Diễn Love 
• Nhóm nhạc The Original Wailers 
• Jann Arden 
• Chương trình Paddington Gets in a Jam 
• Robert Cray 
• Paul Reiser 
• Ugly Duckling do Nhà Hát Lightwire sản xuất 
• Ban Nhạc Big Wreck 
• Hài Kịch Just for Laughs 
• Và còn rất nhiều tác phẩm khác nữa! 

  

Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton cam kết đưa các nghệ sĩ của địa phương làm điểm nhấn và 
hợp tác với các tổ chức cộng đồng để phản ánh, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng của 
Brampton. Các đối tác cùng trình bày bao gồm Dàn Nhạc The Rose (The Rose Orchestra), 
Ban Nhạc Hòa Nhạc Brampton (Brampton Concert Band), và Nhà Hát Âm Nhạc Brampton 



 

 

(Brampton Music Theatre). 
 
This is Brampton trở lại với Studio II tại The Rose, cung cấp một nền tảng thân thiết và gần gũi 
cho các tài năng nổi bật của Brampton, cũng như là một cơ hội phát triển nghệ thuật. Những 
người phụ trách của loạt các chương trình bao gồm B-Jazzed, không có bản ghi, Stand-Up 
Stitches, SounDrive Records, Spades Media, Crate Clash, QueeriAH!city, HYPE và Bluebird 
Brampton. 
 
Khi chúng ta tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton cam 
kết đem đến chương trình giải trí trực tiếp có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận đối với tất cả 
mọi người. Giá vé đã được giảm để duy trì tính cạnh tranh, với giá vé bắt đầu chỉ từ 20 đô la 
cho một loạt các chương trình biểu diễn đa đạng. 
 
Vé cho mùa 2022/2023 được bán cho các Thành Viên Rose vào ngày 26 tháng 5 và cho công 
chúng vào ngày 10 tháng 6. Để xem toàn bộ lịch trình, mua vé và tìm hiểu thêm, hãy truy 
cậptherosebrampton.ca hoặc gọi cho Phòng Vé theo số 905.874.2800. 
 
Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton xin ghi nhận tấm lòng của các nhà tài trợ cho mùa 2022-2023 
của chúng tôi: 45 Railroad, Algoma University, Fieldgate Developments, Meridian Credit 
Union, và Northwest Lexus. 

  

Các Sự Kiện tại Quảng Trường Garden 

Trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng ở ngay Trung Tâm Thành Phố Brampton. Tận 
hưởng chương trình giải trí miễn phí suốt cả mùa hè tại Quảng Trường Garden bao gồm các 
Bộ Phim vào Đêm Thứ Năm, bắt đầu chiếu từ ngày 16 tháng 6, các hoạt động sôi nổi, lễ hội 
và các sự kiện đặc biệt.  

• Ngày 19 tháng 6: Niềm Kiêu Hãnh (Pride) 2022 do TD trình bày 
• Ngày 9 tháng 7: Tiệc Bếp Bờ Đông (East Coast Kitchen Party) Thường Niên lần thứ 8 
• Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7: Brampton Sôi Động (Vibrant Brampton) 
• Ngày 31 tháng 7: Lễ Hội Một Thế Giới (One World Festival) JAMBANA™ 
• Ngày 13 tháng 8: Sự kiện biểu diễn Stomp ‘N Stampede 
• Ngày 30 tháng 9: Ngày Quốc Gia vì Sự Thật và Hòa Giải; một buổi hòa nhạc ngoài trời 

với sự góp mặt của bộ đôi prog-rock người bản địa từng đoạt Giải Thưởng JUNO, 
Crown Lands 

Mùa hè của Quảng Trường Garden được hỗ trợ rộng rãi bởi No Frills, TD, Tim Hortons và 
Toronto Pearson. 

Trích Dẫn 

“Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton hoạt động tại các địa điểm nổi bật trong thành phố của 
chúng ta và họ đã có một mùa giải khác đầy ắp các hoạt động giải trí mà cả gia đình có thể 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|1b8df6c62316419aca7608da3915767d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637885061592638441|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N/V1FCK0H4=&reserved=0


 

 

thưởng thức. Nghệ thuật biểu diễn có sức mạnh gắn kết mọi người lại với nhau, và khi chúng 
ta trở lại với các sự kiện trực tiếp, thật tuyệt khi có được một đội hình với đầy đủ các màn biểu 
diễn đáng để mong đợi. Tìm chương trình biểu diễn yêu thích của quý vị và nhận vé ngay hôm 
nay!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi rất vui mừng được xem đội hình cho mùa 2022/2023 và chào đón những người khách 
quen trở lại một năm của các màn biểu diễn trực tiếp. Brampton là một Thành Phố Đa Dạng, 
nơi chúng tôi tôn vinh nghệ thuật, văn hóa và giải trí, và tôi rất nóng lòng được xem một 
chương trình biểu diễn.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh 
Nghiệp, Thành Phố Brampton 

“Sau hai năm dài đằng đẵng, tôi rất vui mừng khi thấy sự trở lại của một mùa biểu diễn với 
đầy đủ các tiết mục chương trình ở Brampton. Nhóm Biểu Diễn Nghệ Thuật của Thành Phố 
Brampton đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị một mùa đầy đủ hài kịch, âm nhạc, chính 
kịch và hơn thế nữa, thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

“Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn Quốc Tế và Canada, Mùa 2022-23 của chúng tôi có nhiều 
buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Brampton hơn, quan hệ đối tác sâu sắc hơn với các tổ chức 
nghệ thuật của Brampton, nhiều cơ hội hơn để Brampton thấy bản thân được phản ánh trên 
sân khấu, và nhiều cơ hội hơn để các nghệ sĩ trên sân khấu của chúng ta có thể nhìn xuống 
khán giả và xem bức tranh đa dạng tuyệt đẹp của Brampton.” 

- Steven Schipper, Giám Đốc Điều Hành Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Biểu Diễn, Thành Phố 
Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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 

 

Bộ Phận Biểu Diễn Nghệ Thuật tại Thành Phố Brampton khám phá, phát triển và quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo và sự 
sống động sáng tạo của Brampton thông qua việc theo đuổi sự xuất sắc trong nghệ thuật và tham gia sâu của cộng đồng. Bộ 
Phận điều hành bốn địa điểm ở Brampton: The Rose, Nhà Hát LBP, Nhà Hát Cyril Clark và Quảng Trường Garden. Tìm hiểu 
thêm. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
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Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
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