
 
 

 

 

 61-16 2016جون  13

 

 ایکشنسیٹ تیار کریں، اور ۔۔۔۔

 یںاپنی کمیونٹی کو سکرین کے لیے تیار کر

 

 ہیں۔ زوروں پربرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن میں آج کل فلم انڈسٹری سے متعلق سرگرمیاں 

 

کو اپنی کہانیوں کے لیے ایک پس منظر کے طور  ہالی وڈ کی بڑی سکرین کی مزید فلمساز کمپنیاں اور ٹیلیویژن سیریز اونٹاریو کی کمیونیٹیز

پر استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ایسا نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں اس رجحان میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ اونٹاریو 

ی حاصل کرنا ایک چیلنج کی ( کے لیے اب اس آڈیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس میں کامیابtownsکے شہروں اور قصبوں )

 حیثیت رکھتا ہے۔

 

( نے بات کرتے Sharon Wilcox) شیرن ولکاکس( Film Commissioner( کی فلم کمشنر)Brampton Film Officeبرامپٹن فلم آفس )

میں شوٹنگ کے ہوئے کہا کہ "یہ کام دلچسپ ضرور ہے مگر یقیناً اس طرح گلیمر واال نہیں جس طرح سکرین پر نظر آتا ہے۔ سٹوڈیو 

برعکس لوکیشن پر شوٹنگ کو بغیر کسی رکاوٹ کے سرانجام دینے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ لوکیشن پر کامیابی سے شوٹنگ مکمل 

۔ کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی کے متعلق معلومات ہونا، اپنے شہر میں تعلقات رکھنا اور پروڈکشن والوں کی مدد کرنا کلیدی حیثیت رکھتے ہیں

 ک اچھا فلم آفس آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر کے بغیر کسی رکاوٹ کے شوٹنگ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔"ای

 

 locationبرامپٹن، فلم اور ٹی والوں کے لیے ایک پسندیدہ جگہ بن گیا ہے۔ اس کے فلم آفس کو ہر ماہ فلمسازوں اور لوکیشن سکاؤٹس )

scoutsفلم پرمٹس ) 60میں  2015کے قریب استفسارات موصول ہوتے ہیں۔  20وں کی طرف سے ( یعنی لوکیشن کے متالشی لوگfilm 

permits مزید جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19( جاری ہونے کے بعد اس سال اب تک 

 

محل وقوع  اگرچہ اس شہر کو ٹورنٹو کے قریب ہونے کی وجہ سے یقیناً فائدہ ہے لیکن اس معاملے میں برامپٹن کی کامیابی صرف اس کے

( کے خیال میں بہت سے ایسے عوامل ہیں جو کہ کسی کمیونٹی کو فلم والوں کی پسندیدہ Wilcoxکی مرہون منت نہیں۔ محترمہ ولکاکس )

 جگہ بنا سکتے ہیں جن میں شامل ہیں:

 

 ۔ تنوع( کسی شہر میں جتنی زیادہ ممکنہ لوکیشنز ہوں گی اتنا ہی زیادہ لوکیشن سکاؤٹسlocation scout کا اس کی طرف راغب )

( اور سائینس spaceہونے کا امکان ہو گا۔ برامپٹن والوں کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے کہ مستقبل کے حاالت پر مبنی، سپیس )

( والی کہانیوں کی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے اب جدید قسم کے شہر خصوصی دلچسپی کے حامل science fictionفکشن )

( Defiance( اور ڈیفائینس )Dark Matter( ڈارک میٹر )Killjoysہیں۔ اسی وجہ سے برامپٹن کو کل جوائیز ) ہوتے جا رہے

 ( جیسی فلموں کے لیے شوٹنگ کا کی جگہ بننے میں بہت آسانی ہوئی ہے۔Downsizingجیسے شوز اور ڈاؤن سائیزنگ )

 ختہ کار ٹیم کی موجودگی سے فلم کے عملے کو النے لے جانے، ۔ ایک تجربہ کار عملہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ایک پافرادی قوت

 مقامی طور پر پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو عبور کرنے ہر ایک کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے میں آسانی فراہم ہوتی ہے۔

 اہییں اور ان کو شوٹنگ ۔ کسی بھی فلم آفس کو لوکیشنز کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاپنے شہر کے متعلق معلومات رکھنا

کے لحاظ سے سب سے زیادہ موزوں مقامات کے بارے میں خبر ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام پروڈکشنز کا 

ریکارڈ رکھیں اور ان کی سرگرمیوں سے باخبر رہیں اور ان کے عملے کو مقامی قواعدوضوابط مثالً راستوں کو بند کرنے اور 

 ارے میں معلومات فراہم کریں۔پارکنگ وغیرہ کے ب

 متجسس رہیں( ۔ جب کوئی لوکیشن ایکسپرٹlocation expert آپ سے کسی ایک سین کے لیے لوکیشن کی تالش کے بارے میں )

بات کرے تو اس سے پوچھیں کہ اس کو مزید کسی لوکیشن کی تالش تو نہیں۔ اکثر اوقات آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس اور 

 ہیں جو آپ اس کو فراہم کر سکتے ہیں۔بھی لوکیشز 

 ۔ زبانی گفتگو کی اپنی اہمیت ہے لیکن انگریزی زبان کی کہاوت ہے کہ "ایک تصویر ہزار الفاظ سے بہتر ہوتی ہے۔"۔ تصاویر

فلمبندی کے لیے ممکنہ لوکیشنز کی تصاویر کا ایک ذخیرہ اپنے پاس رکھیں اور اس چیز کی تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس جو 

صاویر ہیں لوکیشن سکاؤٹس ان کو اپنے موبائل پر آسانی سے دیکھ سکیں۔ اور اگر وہ کوئی ایسی جگہ تالش کر رہے ہیں جو آپ ت

 کے ذخیرے میں موجود نہیں۔ تو اس کی تصویر کو حاصل کریں اور اس میں شامل کریں۔



 
 

 

  یری مراد لوکیشن سکاؤٹس سے ہے۔ ان کو ٹوئتر ۔ اپنے مطلوبہ صارفین کے ساتھ رابطے میں رہیں مرہیںرابطے لوگوں کے ساتھ

پر تالش کر کے ان سے بات چیت کریں۔ اور فلمبندی ختم ہونے کے بعد انہی ذرائع سے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کی 

 لوکیشن کا انتخاب کیا۔

رامپٹن میں دوستانہ ماحول ملے اور یہاں فلمبندی کے ( نے کہا کہ "ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلم اور ٹی وی والوں کو بWilcoxمحترمہ ولکاکس )

 بعد اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس شاندار برتاؤ کے بارے میں بتائیں جو ان کے ساتھ یہاں کیا تھا۔"

 

وزٹ کریں پر  http://www.FilmitHere.ca( کے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی Brampton Film Officeبرامپٹن فلم آفس )

 پر فالو کریں۔ YouTubeاور پر   FilmBramptonTwitter@یا اس کو 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

پورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مز (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

(، Vice President( وائس پریزیڈنٹ )Stephen Murdochسٹیون مرڈاک )

 (Public Relationsپبلک ریلیشنز )

 (Enterprise Canadaاینٹر پرائز کینیڈا )

 289.241.3997موبائل:  | 905.346.1232آفس: 

smurdoch@enterprisecanada.com 
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