
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton đem đến các sự kiện nhạc sống, rạp hát 
và văn hóa 

vào mùa hè này 

BRAMPTON, ON (ngày 23 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton rất vui được mang đến các sự 
kiện nhạc sống, giải trí sân khấu và văn hóa cho tất cả mọi người thưởng thức vào mùa hè này ở cả 
Quảng Trường Garden và tại The Rose Brampton. 

Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton (Performing Arts Brampton) sẽ tổ chức các chương trình sau:  

Chuyện Kể về một Người Da Đỏ Thành Thị 
Ngày 24 và 25 tháng 6, 2 giờ chiều và 8 giờ tối 

Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình tuyệt vời của Simon Douglas trong Chuyện Kể về một 
Người Da Đỏ Thành Thị (Tales of an Urban Indian). Được viết bởi Darrell Dennis, chương trình độc 
diễn sáng tạo này kể câu chuyện về một người đàn ông Bản Địa lớn lên ở cả khu bảo tồn của Bắc 
British Columbia và ở Thành Phố Vancouver. Lấy bối cảnh trên một chiếc xe buýt đang di chuyển của 
Brampton Transit, khán giả sẽ đắm chìm trong câu chuyện về sự sống còn và hy vọng của Simon. Vào 
vai hơn 40 nhân vật, khán giả nhìn thế giới qua đôi mắt của Simon. Kỷ niệm hơn 500 buổi biểu diễn, 
vở kịch bán tự truyện này đưa khán giả vào cuộc tìm kiếm về gốc gác, bản sắc và sự tiếp nhận. 

Vở Hài Kịch Lãng Mạn của Shakespeare tại Brampton - Much Ado About Nothing 
Các Ngày Thứ Năm tại Công Viên Chinguacousy: Ngày 28 tháng 7, 4 và 11 tháng 8, 7:30 tối 
Các ngày thứ Sáu tại Quảng Trường Mount Pleasant: Ngày 29 tháng 7, 5 và 12 tháng 8, 7:30 tối 
Các ngày thứ Bảy tại Quảng Trường Ken Whillans: Ngày 30 tháng 7, 6 và 13 tháng 8, 7:30 tối 

Được thể hiện bởi Louie the Goat Productions và đội Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton, khán giả ở mọi 
lứa tuổi sẽ được thưởng thức vở hài kịch lãng mạn được nhiều người hâm mộ yêu thích này, nơi 
những điều kinh khủng gần như xảy ra. Khi thành phố Messina chuẩn bị cho lễ cưới của Hero và 
Claudio, người của Hoàng Tử và gia đình của Leonato cố gắng chơi trò thần tình ái bằng cách khiến 
các địch thủ cố hữu là Beatrice và Benedick phải lòng nhau. Trong lúc đó, anh trai của Hoàng Tử âm 
mưu phá hỏng tất cả. Biểu diễn ở ba địa điểm ngoài trời của Brampton và có sự tham gia của các diễn 
viên địa phương, tác phẩm này giới thiệu về bức tranh Mosaic đa dạng của Brampton. Hãy mang theo 
ghế hoặc chăn trải và ngả đầu xuống để chuẩn bị cho những giây phút bật cười và bật khóc với vở hài 
kịch kinh điển, thân thiện với gia đình này. 

Tiệc Bếp Bờ Đông (East Coast Kitchen Party) Thường Niên lần thứ 8 

Ngày 9 tháng 7, từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối 

Kêu gọi tất cả những Người Vùng Biển và Đất Liền – và những người chỉ đơn thuần là hiếu kỳ – đắm 
chìm vào văn hóa của Bờ Đông tại East Coast Kitchen Party, được tài trợ bởi Toronto Pearson, TD, No 
Frills và Tim Hortons. 



 

 

Tham gia cùng người dẫn chương trình Rebecca Perry với những màn trình diễn của Old Man 
Flannigan's Ghost, DnA và The Rowdymen. 

Vũ Điệu Stomp 'N Stampede 
Ngày 13 tháng 8, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối 

Mang theo mũ và ủng cao bồi của quý vị và có thể là một bạn nhảy nữa! Mùa hè này, Stomp N 
'Stampede trở lại Quảng Trường Garden để tôn vinh đất nước của vạn vật (all things country)! Thưởng 
thức DJ Johnny Rivex quay trực tiếp và đừng bỏ lỡ các bài học nhảy nhóm từ các vũ công nhảy nhóm 
Double Trouble. Sắp có đầy đủ các nghệ sĩ biểu diễn! 

Chiếu Phim Ngày Thứ Bảy của Starlight 

Đến cùng bạn, đi hẹn hò, mang chăn hoặc ghế và tham dự sự kiện Chiếu Phim Ngày Thứ Bảy của 
Starlight vào ngày 2 và 16 tháng 7 lúc 9 giờ tối tại Quảng Trường Garden! 

Ngày 2 tháng 7 - No Time to Die (Không Phải Lúc Chết) 

Ngày 16 tháng 7 - The Batman (Người Dơi) 

Nhà Để Xe của Quảng Trường Market 

Thành Phố Brampton sẽ triển khai sửa chữa bảo trì Nhà Để Xe của Quảng Trường Market và do đó, 
nhà để xe sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022. 
 
Ở Trung Tâm Thành Phố Brampton, chỗ đậu xe cho du khách và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục sẵn có 
tại các nhà để xe và bãi đậu xe của thành phố dưới đây: 

• Nhà Để Xe John Street, 16 John Street 
• Nhà Để Xe Tòa Thị Chính, 2 Wellington Street West 
• Nhà Để Xe West Tower, 41 George Street 
• Nhà Để Xe Quảng Trường Nelson, 9 Diplock Lane 
• Bãi Đậu Xe Surface George Street North, 20 George Street North 

Trích Dẫn 

“Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton có một loạt tiết mục xuất sắc gồm các trải nghiệm văn hóa, sân khấu 
và nhạc sống được lên kế hoạch vào mùa hè này! Cho dù quý vị đang muốn xem kịch Shakespeare, 
thưởng thức màn biểu diễn trên xe buýt của Brampton Transit hay dự tiệc với những người dân 
Brampton, đều có thứ để mọi người cùng thưởng thức.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một bức tranh Mosaic đa dạng, và những trải nghiệm văn hóa độc đáo của chúng tôi 
đóng góp rất nhiều cho thành phố sôi động của chúng tôi. Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton đã tổ chức 
một mùa hè thú vị với các chương trình và sự kiện đa dạng cho người dân và du khách thưởng thức. 
Tôi khuyến khích mọi người đánh dấu vào lịch của mình và tham gia cùng chúng tôi trong suốt mùa hè 
này!” 



 

 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Tháng Bảy là tháng lễ hội, đặc biệt là ở Brampton! Biểu Diễn Nghệ Thuật xin mời quý vị tham gia cuộc 
vui Newfoundland tại East Coast Kitchen Party, và khởi động nhịp nhảy hiện đại phương Tây của quý 
vị tại Stomp N ’Stampede. Cả hai đều là những sự kiện không thể bỏ lỡ được tổ chức vào mùa hè 
hàng năm tại Quảng Trường Garden. Nếu quý vị thích sự hài hước pha chút lãng mạn, hãy đến một 
trong ba công viên ở Brampton để xem vở hài kịch lãng mạn của Shakespeare có tựa đề Much Ado 
About Nothing, được thể hiện bởi một đoàn diễn viên nhiệt huyết của Brampton. Và đừng quên 
Carabram!  Brampton ơi, giờ là tháng 7 - hãy cùng Vui Chơi Hết Mình nào!” 

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