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

trong suốt tháng 8 
 

BRAMPTON, ON (ngày 12 tháng 8 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:  

Stomp N Stampede – Ngày 13 tháng 8, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, Quảng Trường Garden của 
Brampton 
 
Hãy mang theo mũ và ủng cao bồi của quý vị - và có thể là một bạn nhảy nữa! Stomp N 'Stampede trở 
lại Quảng Trường Garden vào ngày 13 tháng 8 để tôn vinh đất nước của vạn vật (all things country)! 
Thưởng thức DJ dẫn chương trình Johnny Rivex biểu diễn trực tiếp và nghệ sĩ tiêu điểm Nicole Rayy. 
Ngoài ra, đừng bỏ lỡ các bài học nhảy tập thể từ các vũ công nhảy tập thể Double Trouble. 

Across The Pond - Ngày 25 tháng 8, 8 giờ tối, The Rose Brampton 

Tham gia cùng Leisa Way và ban nhạc Lonely Hearts Club Band gồm 5 mảnh ghép tài năng bùng nổ 
khi họ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu âm nhạc điện tử. Làm sống lại khoảng thời gian đột phá trong 
lịch sử khi nhạc pop của Anh bùng lên "Across the Pond" nhờ bốn chàng trai tóc xù đến từ Liverpool, 
những người đã dấy lên sự sục sôi mê loạn của công chúng. Nhanh chóng lan rộng khắp Bắc Mỹ, trào 
lưu này được gọi là "Cuộc Xâm Lược của Người Anh" và bắt đầu bằng mật mã, "Beatlemania"! 
 
Across the Pond kỷ niệm 50 năm nhạc pop và rock của Anh, từ những bản hit đình đám của thập niên 
60 đến những ngôi sao lớn nhất hiện nay, gia nhập nhóm bản quyền âm nhạc lớn như: The Beatles, 
The Rolling Stones, Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The Who, Sting & the Police; Annie Lennox, 
The Kinks, và nhiều hơn nữa! Xỏ đôi giày khiêu vũ của quý vị để có một đêm tưng bừng tại buổi hòa 

nhạc đình đám này mà bạn hẳn không muốn bỏ lỡ!  

Monsoon Sound - Ngày 27 tháng 8, 7 giờ tối, Sảnh của The Rose Brampton 

Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton tự hào được phục vụ trong một cộng đồng nơi 44,3% cư dân là người 
gốc Nam Á. Phát triển mạnh mẽ trong bức tranh đa dạng sắc màu này, các cộng đồng trẻ Nam Á đang 
nổi lên với những tiếng nói mới và hình thức biểu đạt mới. Chiêm nghiệm sự hòa trộn độc đáo của các 
nền văn hóa khác nhau với sự trỗi dậy của hip hop Nam Á, nơi mà những âm hưởng truyền thống như 
Bhangra thường kết hợp với mọi thứ từ boom-bap cổ điển, jazz-rap mượt mà đến trap beat, tại một lễ 
hội hip hop Nam Á miễn phí được tổ chức bởi Noyz, có:  

• Sikh Knowledge & Hey Bombay 
• DJ Roshanie 
• Siddartha 
• Keralanka 



 

 

• Tanvir Rose 
• Spitty 

Sắp diễn ra vào tháng 9 

Flow Fest - Ngày 17 tháng 9, 7:30 tối, The Rose Brampton 

Hãy mở rộng trái tim rộn ràng của bạn với Lễ Hội Trống Quốc Tế Flow Fest tại Brampton lần đầu tiên 
được tổ chức! Đêm hội thú vị này có các thành phần tham gia tiêu điểm là Ban Nhạc Larnell Lewis và 
Dự Án Joy Lapps. Từng đoạt Giải Grammy, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà giáo dục lớn lên tại 
Brampton, Larnell Lewis và nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà giáo dục từng được đề cử giải Grammy Joy 
Lapps, dẫn đầu sự kết hợp âm nhạc giữa Afro-Caribbean và các bản hòa tấu jazz chắc chắn sẽ mang 
trái tim khán giả hòa cùng một nhịp.  

Khiêu vũ, chơi trống và tổ chức tiệc với Ngoma, một trong những nhóm nhạc do thanh niên dẫn dắt 
hàng đầu của Canada. Đêm hội không dừng lại ở đây - với DJ Joshua Lucas, chuyển vùng hòa tấu âm 
nhạc, ẩm thực, triển lãm nghệ thuật và hơn thế nữa, khán giả sẽ hoàn toàn đắm chìm trong một buổi 
tối với tiết mục chơi trống, âm nhạc và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. 

Tìm hiểu thêm về các buổi biểu diễn theo lịch trình của Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton tại đây. 

Trích dẫn 

“Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton tiếp tục cung cấp một loạt các trải nghiệm nhạc sống, sân khấu và 
văn hóa tuyệt vời để người dân và du khách tận hưởng hết mình vào tháng 9! Hãy nhớ xem tất cả các 
chương trình đã lên lịch trong khi lên kế hoạch cho những tuần còn lại của mùa hè này. Sẽ có các thứ 
để mọi người cùng thưởng thức.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Biểu Diễn Nghệ Thuật Brampton tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị và đa dạng cho người 
dân và du khách tận hưởng! Brampton là một bức tranh Mosaic đa dạng, và những trải nghiệm văn 
hóa của chúng ta giúp làm phong phú thêm cộng đồng của chúng ta. Tôi khuyến khích mọi người 
thưởng thức những chương trình âm nhạc và giải trí độc đáo này!” 

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

 

-30- 

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 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
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Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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