
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Các buổi biểu diễn trực tuyến của Live from The Rose sẽ trở lại Brampton 
vào mùa xuân này  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 16 tháng 3 năm 2021) – Trải nghiệm sức mạnh của buổi biểu diễn trực 
tiếp và thưởng thức chương trình giải trí từ các nghệ sĩ xuất chúng ngay tại nhà vào mùa xuân này khi 
The Rose Brampton tiếp tục chương trình Live from The Rose, với mùa kỷ niệm lần thứ 15, được tổ 
chức trực tuyến.  
 
Tuân thủ các hướng dẫn của Tỉnh và Sở Y Tế Công Cộng Peel cũng như để bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của cộng đồng, The Rose đang phát trực tiếp các buổi biểu diễn tại sân khấu chính cho khán giả 
thông qua Vimeo. Khán giả có thể mong đợi những chương trình chất lượng cao; một đội ngũ sản xuất 
kĩ thuật chuyên nghiệp; phát sóng trực tiếp sự kiện hiện đại; và một số tên tuổi hấp dẫn nhất trong làng 
giải trí.  
 
Các Buổi Biểu Diễn Sắp Tới bao gồm: 

• Ngày 18 tháng 3 năm 2021 (8 giờ tối Giờ Chuẩn Miền Đông (EST)) - River North Duo cùng với 
khách mời đặc biệt Mark Kelso  

• Ngày 20 tháng 3 năm 2021 (8 giờ tối EST) - This is Brampton: Live Online, do Queeriahcity phụ 
trách   

• Ngày 25 tháng 3 năm 2021 (8 giờ tối EST) - Suddenly Mommy cùng với Anne-Marie Scheffler  

• Ngày 27 tháng 3 năm 2021 (7:30 tối EST) - Worlds in Music (Dàn Giao Hưởng The Rose)  

• Ngày 28 tháng 3 năm 2021 (1 giờ chiều EST) -Elizabeth Glenn-Copeland trò chuyện với Ian 
Keteku   

• Ngày 1 tháng 4 năm 2021 (8 giờ tối EST) - This is Brampton: Live Online, do Soundrive 
Records phụ trách 

• Ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021 (7:30 tối EST) - Songs for a New World (Nhà Hát 
Brampton) 

• Ngày 10 tháng 4 năm 2021 (1 giờ chiều EST) - Songs for a New World, chương trình buổi sáng 
(Nhà Hát Brampton) 

 
Cho đến nay, người phụ trách và đối tác cùng biểu diễn cho Live from The Rose gồm có: Nhà Hát 
Brampton; Dàn Giao Hưởng The Rose; B-Jazzed; New Theory Radio; Off the Record; Soundrive 
Records; Stand-up Stitches; The FOLD (Lễ Hội Đa Dạng Văn Học); Queeriahcity; và Our Women’s 
Voices. Những người biểu diễn trước đây bao gồm: Virginia to Vegas; Crown Lands; Maestro Fresh 
Wes; Twin Flames; Tyler Shaw; Ron Hawkins; Haviah Mighty; và, Câu Lạc Bộ Chính Sách Tokyo, một 
phần của Lễ kỷ niệm Đêm Giao Thừa của Thành Phố Brampton 
 
Khi The Rose Brampton đóng cửa do COVID-19 vào tháng 3 năm ngoái, cơ sở đã chuyển hướng để 
đáp ứng nhu cầu mới của khán giả, học sinh và phụ huynh thông qua chương trình trực tuyến miễn phí 
với The Rose at Home. Từ tháng 4 đến tháng 8, This is Brampton: Live Online đã tổ chức 23 buổi hòa 
nhạc, với sự góp mặt của 42 nghệ sĩ địa phương và thu hút hơn 256.000 khán giả từ khắp nơi trên thế 
giới. The Rose cũng tổ chức các chương trình giáo dục tập trung vào tác động xã hội và nghệ thuật, 
tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của người xem ở mọi lứa tuổi.  
 
The Rose chân thành cảm ơn Meridian, Nhà Tài Trợ Hiện Tại của Live from The Rose. Mọi người có 
thể đặt vé miễn phí xem Live from The Rose tại therosebrampton.ca. 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

 
Trích dẫn 
 
“The Rose Brampton tiếp tục hỗ trợ các nghệ sĩ, duy trì kết nối với khán giả chủ chốt và mở rộng lượng 
người theo dõi toàn cầu thậm chí còn rộng hơn nữa. Cho đến nay, The Rose đã cung cấp cơ hội chi 
trả cho hơn 50 nghệ sĩ, trong đó 36 nghệ sĩ là nghệ sĩ địa phương và thực hiện 15 bài thuyết trình trực 
tuyến miễn phí. Chúng tôi tự hào tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng để cư dân của chúng 
tôi có thể an tâm thưởng thức ngay tại nhà!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 

“Live from The Rose đã tiếp cận các cộng đồng gần xa và đưa Brampton trở thành Thành Phố Cơ Hội. 
Bằng cách cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và trả tiền cho các nghệ sĩ có mặt tại đây, Live from The 
Rose đã tạo ra tác động tích cực, trực tiếp đến cộng đồng nghệ thuật địa phương của chúng tôi.”  

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

  
“Thông qua chương trình trực tuyến, hơn 10.000 khán giả đã được thưởng thức các buổi biểu diễn từ 
The Rose Brampton một cách thoải mái và an toàn ngay tại nhà của họ. Với hơn 1.700 vé đã được đặt 
trước và khán giả tại hơn 17 quốc gia, Live from The Rose tiếp tục thu hút được sự quan tâm và chú 
ý.” 

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

 
“The Rose cam kết về khả năng tiếp cận và nghệ thuật. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khán giả 
rất cần những niềm vui, niềm hy vọng và tác động của buổi biểu diễn trực tiếp. Để hỗ trợ cộng đồng 
của chúng tôi trong thời gian đầy thử thách này, các buổi biểu diễn trực tuyến tại The Rose Brampton 
đều được cung cấp miễn phí trong mùa này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“The Rose tiếp tục nở rộ. Chúng tôi đã đi đầu với tư cách là nhà lãnh đạo đầu ngành, với chương trình 
trực tuyến của chúng tôi và sự khéo léo tuyệt vời của các nghệ sĩ và đội biểu diễn nghệ thuật của 
chúng tôi. Từ các buổi hòa nhạc trong phòng khách bắt đầu sau một tuần kể từ khi cơ sở của chúng tôi 
đóng cửa, đến các buổi phát trực tiếp chuyên nghiệp từ sân khấu của chúng tôi được xem trên khắp 
thế giới, cho đến nay, chúng tôi rất tự hào về mùa biểu diễn của mình. Chúng tôi vô cùng biết ơn khán 
giả, Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố vì sự ủng hộ vô giá của họ. Chúng tôi có nhiều 
buổi hòa nhạc sôi động hơn nữa đang chờ để cư dân của Brampton và nhiều người khác nữa có thể 
thưởng thức." 

- Steven Schipper, Giám Đốc Điều Hành Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Biểu Diễn 
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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. 
 
The Rose Brampton là một cơ sở biểu diễn nghệ thuật hàng đầu của Brampton và là một nét đặc trưng mang tính biểu 
tượng của trung tâm thành phố. Là một phần quan trọng của thành phố, đây là điểm đến của những nghệ sĩ biểu diễn nổi 
tiếng trong nước và thế giới, mang đến cơ hội cho khán giả từ Brampton trở lên trải nghiệm nhiều tài năng trong một khung 
cảnh đặc biệt. Tuyệt vời về mặt kiến trúc và âm thanh, The Rose là nơi Brampton trở nên sống động. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637499473993130614|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=1mb0aPEuDf0CL1dksj/TRxZdK40mwqnCjB8opPFi3ZE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637499473993135612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qMESrnOGbuH3sUMp2QEuJ6C4yfxYOEUEWS+/DL6hZXI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637499473993140599|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eyIlJFznkdTRqR/fTJCxn0RfVP8NPKZgfKQcdEbGf6U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637499473993145590|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Kuoz/H8jPL0KFuJxAAOw4Z4ntfM83vD3TbOU9C5dw2g=&reserved=0


 

 

Live from The Rose có các chương trình đa lĩnh vực bao gồm sân khấu, âm nhạc, hài kịch, gia đình và các sự kiện văn hóa. 
The Rose cam kết vinh danh các nghệ sĩ địa phương và hợp tác với các tổ chức địa phương để cung cấp, nuôi dưỡng và tôn 
vinh cộng đồng mà The Rose phục vụ. Chúng tôi tích cực theo đuổi các nghệ sĩ xuất sắc và nổi bật về mặt nghệ thuật. Chúng 
tôi mong muốn giải trí và truyền cảm hứng cho khán giả, đồng thời mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho các nghệ sĩ biểu 
diễn. 
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