
 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

સીટી હોસ્ટિંગ ફ્ટટ એવર સીરીઝ ઓફ વકટશોપ્સ વીથ મ્યલુઝક-ઓન્ટરેરયો  

(આપણિં શહરે મ્યલુઝક-ઓન્ટરેરયો સાથ ેપહિેી વાર શ્રણેીબદ્ધ વકટશોપ્સનુિં આયોજન કરી રહ્ુિં છે) 

વર્ટ 2019 માિં સિંગીતમાિં કારરકર્દી બનાવવા ઇચ્છુક ્થાલનક સિંગીતકારો માટ ેત્રણ વકટશોપ્સ યોજાઇ રહ્ા છે. 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્ટ 22, 2019) – સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અન ેમ્યુલઝક-ઓન્ટેરરયો ગૌરવપવૂટક રજૂ કર ેછે કમ્યુલનટીસ કનેક્ટઃ 

બ્રામ્પટન, સિંગીતમાિં પોતાની કારરકર્દી બનાવવા ઇચ્છુક ્થાલનક સિંગીતકારોને સહાયરૂપ થવા ત્રણ વકટશોપ્સની શે્રણી. 

આ વકટશોપ્સ સિંગીતકારો માટ ેસિંબિંલધત લવર્યો પર શે્રણીબદ્ધ પેનિ ર્ર્ાટ માટે 15 ઉપરાિંત ઔદ્યોલગક વ્યવસાલયકોને સાથે િાવશ.ે 

નીરે્ના વકટશોપ્સ 2019 માિં બ્રામ્પટન લસલવક સેન્ટરમાિં (150 સને્રિ પાકટ ડ્રાઇવમાિં) યોજાવાના છે. 

મિંગળવાર, માર્ટ 26 નાિં રોજ સાિંજે 6:30 વાગ્યે 

DIY (ડૂ ઇટ યોરસેલ્ફ) સિંગીતકારથી ધિંધાકીય સાહલસક સુધી: મ્યુલઝક બઝમાિં તમારી ટીમ બનાવવી 

મિંગળવાર, એલપ્રિ 30 નાિં રોજ સાિંજે 6:30 વાગ્યે 

અલધવેશનો (કોન્ફરન્સીસ), તહવેારો અને નેટવર્કિંગ 

મિંગળવાર, ઓક્ટોબર 1 નાિં રોજ સાિંજે 6:30 વાગ્યે 

સિંગીત પ્રકાશન (મ્યુલઝક પલલિશીંગ), સમન્વય (સસિંક) અન ેપરવાનો સિંબિંલધત (િાઇસન્સીંગ) 

પોતાની કારરકર્દીના કોઇપણ તબક્ક ે્થાલનક સિંગીતકારોને આ મફત પ્રસિંગોમાિં હાજર રહવેા પ્રોત્સાલહત કરવામાિં આવ ેછે. 

“બ્રામ્પટનનો રર્નાત્મક સમરુ્દાય પ્રલતભાઓથી તેજીમય છે,” મેયર પૅરરક બ્રાઉન ે(Patrick Brown) કહ્ુિં. “મ્યુલઝક-ઓન્ટેરરયોની 

ભાગીર્દારીમાિં, આ વકટશોપ્સ આપણાિં રર્નાત્મક સમરુ્દાયન ેસાથ ેિાવશ,ે અને તઓેના સિંબિંધોન ેઉદ્યોગ લનષ્ણાતો અન ેએકબીજા સાથ ેપોતાના 

સિંબિંધોનુિં પાિન કરશ.ે આપણાિં શહેરના સાિં્કૃલતક મા્ટર પ્િાનના િક્ષયાિંકો પૈકી એક તરીક,ે પ્રલતભા લવકાસ ્થાલનક કળાકારોને ટેકો આપવામાિં 

અત્યિંત મહત્વનુિં છે.” 

“મ્યુલઝક-ઓન્ટેરરયો સિંગીત ઉદ્યમીઓ અને કળાકારો માટ ેઆ સત્રો રજૂ કરવા સીટી ઓફ બ્રામ્પટન સાથે કામ કરવામાિં રોમાિંલર્ત છે,” મ્યુલઝક-

ઓન્ટેરરયોના મેનજેર, એમી ્ટાન્્ર્ેવાએ (Emy Stantcheva) કહ્ુિં. “વર્ટ 2017 માિં રિએટીવ એક્સર્ેન્જ પ્રો ઇવેન્ટે પોતાના રર્નાત્મક 

વગટને આપણાિં શહેરની સાર્ી કરટબદ્ધતાની ઝાિંખી કરાવી, અન ેઅમે બ્રામ્પટનના સિંગીત સમુર્દાયન ેસેવા આપવા અલવરત સહયોગ માટે 

આશાવાર્દી છીએ. એક સિંગીત ઉદ્યોગ મિંડળ તરીક,ે મ્યુલઝક-ઓન્ટેરરયોનો આર્દેશ સમગ્ર પાિંતમાિં ્વતિંત્ર સિંગીત સમુર્દાય માટે વ્યવસાલયક લવકાસ, 

પ્રર્દશટન, અન ેનેટવર્કિંગ માટનેી તકો પૂરી પાડવાનો છે, પછી ભિે તઓેની ભગૂોળ, પ્રકાર, ક ેકારરકર્દીનો તબક્કો ગમે તે હોય, અન ેઅમન ેઆશા 

છે આ ભાગીર્દારી આ આબાર્દ સિંગીત બજારમાિં આપણી પહોંર્ની શરૂઆત માત્ર છે.” 

આ વકટશોપ્સ પર પૂરી લવગતો અહીં જોઇ શકાય છે: https://music-ontario.ca/events. 

આપણાિં શહેરના સાિં્કૃલતક મા્ટર પ્િાન લવશે વધ ુઅહીં વાિંર્ો: http://www.brampton.ca/culturemasterplan. 

https://music-ontario.ca/events/display,details/17657/musicontario-communities-connect-brampton
https://music-ontario.ca/events/display,details/17658/musicontario-communities-connect-brampton-music-conferences-festivals-networking
https://music-ontario.ca/events/display,details/17659/musicontario-communities-connect-brampton-music-publishing-sync-licensing
https://music-ontario.ca/events
http://www.brampton.ca/culturemasterplan
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બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવર્ ેલવર્ાર ેછે. અમે તીક્ષણ ફોકસ ધરાવતા ભલવષ્ય માટે તૈયાર સિંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુર્દાયની વૃલદ્ધ, યુવાની અને વૈલવધ્ય આપણને અિગ 

ઓળખ પ્રર્દાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે લ્થત છીએ જયાિં રોકાણોન ેપ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અન ેવૈલવવક ્તરે અમારી સફળતામાિં વૃલદ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્ા છીએ એવા ગલતશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાિંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા િોકોમાિં ગૌરવની િાગણીનો સિંર્ાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતુિં શહેર બન ેજે પ્રવતટનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહલસક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અનુસરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

લમરડયા સિંપકટ: 

મોલનકા ર્દુગ્ગિ  

કોઓર્ડટનેટર, લમરડયા એન્ડ કમ્યુલનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સિંવાર્દ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

