
 
 

 

 

13 ਜੂਨ 2016 16-61 

 

ਸਟੈ ਤਿਆਰ ਕਰ,ੋ ਅਿ…ੇ ਐਕਸ਼ਨ! 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂੂੰ  ਸਕਰੀਨ ਦ ੇਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ   

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਓਨਟੈਰੀਓ ਤਵਿੱ ਚ ਤਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਤਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਤਜ਼ਆਦਾ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਲੀਵ ਿੱ ਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਅਿੇ ਟੈਲੀਤਵਜ਼ਨ ਸੀਤਰਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ ੇਤਪਛੋਕੜ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 
ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਵਿੱ ਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਤਹਰਾਂ ਅਿੇ 
ਕਸਤਬ੍ਆਂ ਲਈ ਚ ਣੌਿੀ ਹੈ, ਆਤਡਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਅਿੇ ਭੂਤਮਕਾ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।  
 

“ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱ ਕੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਓਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਿੇ ਤਦਖਾਈ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ,” ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਿਲਮ ਆਤਿਸ ਤਵਖੇ 
ਤਿਲਮ ਕਤਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਰਨ ਤਵਲਕੋਕਸ (Sharon Wilcox) ਨੇ ਤਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਤਕਹਾ, “ਸਟੂਡੀਓ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ੂਤਟੂੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿ ਲਨਾ ਤਵਿੱ ਚ, ਤਕਸੇ 
ਸਥਾਨ ਿੇ ਸ਼ੂਤਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹ ਿ ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣ ੇਸ਼ਤਹਰ ਤਵਿੱ ਚ 
ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋਣਾ ਅਿੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨੀ ਤਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਿ ੇਸ਼ੂਤਟੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮ ਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਚੂੰਗਾ 
ਸਥਾਨਕ ਤਿਲਮ ਆਤਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਾਨ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਤਬ੍ਨਾਂ ਰ ਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੂਤਟੂੰ ਗ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਿਲਮਾਂ ਅਿੇ ਟੀਵੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਨਪਸੂੰਦ ਸਥਾਨ ਬ੍ਣ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਿਲਮ ਆਤਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਉਟਾਂ ਅਿੇ ਪਰੋਤਡਊਸਰਾਂ ਿੋਂ 
ਲਗਭਗ 20 ਪ ਿੱ ਛ-ਤਗਿੱ ਛਾਂ ਤਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹ ਣ ਿਕ 19 ਤਿਲਮ ਪਰਤਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ 2015 ਤਵਿੱ ਚ 60 ਪਰਤਮਟ ਜਾਰੀ 
ਕੀਿੇ ਗਏ ਸਨ।  
 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹਾ ਸ਼ਤਹਰ ਹੈ ਤਜਸ ਨੂੂੰ  ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਾ ਿੋਂ ਿਾਇਦਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਲਿਾ ਤਸਰਿ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਹੀ 
ਆਧਾਤਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਵਲਕੋਕਸ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 

 ਤਵਤਵਧਿਾ। ਸ਼ਤਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜੂੰ ਨੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਉਟ ਦੀ ਤਦਲਚਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਦੇਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਭਤਵਿੱ ਖੀ, ਪ ਲਾੜ ਅਿੇ ਸਾਇੂੰ ਸ 'ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਕਾਲਪਤਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ 
ਸੂੰ ਤਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱਲਹ ਆਧ ਤਨਕ ਸੈਤਟੂੰ ਗਾਂ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਤਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਤਕਿੱ ਲਜੋਇਸ 
(Killjoys), ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ (Dark Matter) ਅਿੇ ਤਡਿਾਇੂੰ ਸ (Defiance) ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਅਿੇ ਡਾਉਨਸਾਇਤਜ਼ੂੰਗ (Downsizing) 
ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਲਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਤਮਲੀ ਹੈ। 

 ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਿਜ਼ਰਬ੍ੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਹ ਿ ਿਾਇਦਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਅਨ ਭਵੀ ਟੀਮ ਤਿਲਮ ਤਕਰਊ ਨੂੂੰ  ਤਲਆਉਣ ਅਿੇ 
ਤਲਜਾਉਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੂੂੰ  ਆਸਾਨ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬ੍ਹਿਰ 
ਿਜ਼ਰਬ੍ਾ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਆਪਣ ੇਸ਼ਤਹਰ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣ।ੋ ਤਿਲਮ ਆਤਿਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਤਿਲਮ ਲਈ ਤਬ੍ਹਿਰੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 
ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਸਾਬ੍ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਤਨਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸੜਕ ਸਮਾਪਿੀਆਂ, ਪਾਰਤਕੂੰ ਗ ਆਤਦ ਲਈ ਸ਼ਰਿਾਂ।  



 
 

 

 ਤਜਤਗਆਸ ੂਬ੍ਣੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਇਿੱਕ ਸੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਲਿੱ ਭਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਪ ਿੱ ਛੋ ਤਕ ਕੀ ਉਹ ਕ ਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਜੋ ਿ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਤਦਰਸ਼। ਸ਼ਬ੍ਦ ਚੂੰਗੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਿਸਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤਿਲਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿੋਟੋ ਗੈਲਰੀ 
ਬ੍ਣਾਓ, ਅਿੇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਤਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਉਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਅਨ ਕੂਲ ਿਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਕ ਿ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀ ਕ ਝ ਹੈ। ਅਿੇ ਜੇ ਉਹ ਕ ਝ ਅਤਜਹਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿ ਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ।  

 ਸਮਾਜਕ ਬ੍ਣ।ੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੋ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿ ਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਮਿਲਬ੍ ਤਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਉਟ। Twitter 'ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਭੋ ਅਿੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਪ-ਸ਼ਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਿਲਮ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਖ਼ਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਿਰੀਤਕਆਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਿ ਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੂੰ  ਚ ਣਨ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। 

 

“ਅਸੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਮੂਵੀ ਅਿੇ TV ਤਕਰਊ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨ,” ਤਵਲਕੋਕਸ ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਇਿੱਥੇ ਤਿਲਮ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਿੇ ਤਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਰਬ੍ਾ ਤਕੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਹਾ।” 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਿਲਮ ਆਤਿਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.FilmitHere.ca 'ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter @FilmBrampton ਅਿੇ 
YouTube 'ਿੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਤਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਵਤਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਤਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਤਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਤਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤਨਵਾਸੀਆ ਂਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਤਨਕ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਤਵਿੱ ਚ ਖਤੋਲਹਆ ਤਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਸਤਵਕ ਹਸੋਤਪਟਲ, ਤਵਤਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਤਸਸਟਮ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਤਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਤਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

 
ਸਟੀਿਨ ਮ ਰਡੋਕ (Stephen Murdoch), ਵਾਈਸ ਪਰਜੈੀਡੈਂਟ, ਪਬ੍ਤਲਕ ਤਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ 

ਏਟਂਰਪਰਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 
ਆਤਿਸ: 905.346.1232 | ਮੋਬ੍ਾਈਲ: 289.241.3997 

smurdoch@enterprisecanada.com 
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