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 ثقافت کو ایک نئی زندگی بخشنے کے لیے تیار ہے اپنی کا نام سامنے آنے پر، برامپٹن نئے آرٹسٹ ڈائریکٹر
 

 

کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جو ایک نامور تھیٹر ( Brendan Healy)سٹی آف برامپٹن نے برینڈن ہیلے  -برامپٹن، آن 
نگ آرٹس کی رہنمائی کریں اور شہر کے جانے مانے ثقافتی مقام روز تھیٹر کی ڈائریکٹر ہیں تاکہ وہ برامپٹن میں پرفارم

 سرگرمیوں کو منتظم کریں۔
 

جون  21کے طور پر برینڈن اپنی ذمہ داریوں کا آغاز مورخہ  رمنگ آرٹس کے نئے آرٹسٹ ڈائریکٹربرامپٹن سٹی کے پرفا
یہ ناز کلچرل ایڈمنسٹریٹر ہیں، نے بیڈ ٹائمز تھیٹر میں ٹورونٹوز سے کریں گے۔ برینڈن، جو ایک انعام یافتہ آرٹسٹ اور ما 2017

تک آرٹسٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، یہ وہ  2015تا  2009میں ( Toronto’s Buddies)بڈیز 
ر پرکشش کاموں کے لیے بڑی زمانہ تھا جب کمپنی نے ناقابل یقین حد کامیابیوں کی حدیں عبور کیں۔ برینڈن کو اپنے تخلیقی او

وسیع شہرت حاصل ہے، ان کی یہ صالحیتیں برامپٹن کو کینیڈا کے کلچرل لینڈ اسکیپ پر ایک روشن ستارے کی مانند ابھر کر 
 سامنے آنے میں نہایت معاون کردار ادا کریں گی۔ 

 
سے زیادہ شائقین کا  55,000ے والے سے آن GTAروز تھیٹر جو اب اپنے بارویں سیزن میں داخل ہو رہا ہے، ہر سال پورے 

خیرمقدم کرتا ہے، جو موسیقی، تھیٹر، ڈانس، کامیڈی اور لٹریچر کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقامی، قومی اور بین 
 سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔کے فن کے مظاہروں االقوامی سطح کے بہترین ٹیلنٹ 

 
س موقع پر میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نہایت پرجوش برامپٹن کی تاریخ میں، ا"برینڈن ہیلے نے کہا کہ 

کی ایک نہایت شاندار تفریحی سہولت گاہ سے ہے، سٹی آف برامپٹن کی طرح یہ  GTAمحسوس کر رہا ہوں۔ روز تھیٹر کا تعلق 
۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہے بھی اپنے آپ کو ایک اختراحی، متحرک اور اہم ثقافتی مرکز کے طور پر منوانے کے لیے تیار

روز تھیٹر میں ایک نئے تصّور اور برامپٹن میں پرفارمنگ آرٹس کو ایک نئی جہت دینے کے لیے، میں شہر کی زرخیز ثقافتی "
 ۔"کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نہایت پرجوش ہوں

 
کے موسم خزاں سے  2017شہر کے لیے پہلے کلچرل ماسٹر پالن کی تیاری میں بھی برینڈن ایک کلیدی کردار ادا کریں گے۔ 

اپنے آغاز کے بعد، یہ پالن برامپٹن میں ثقافتی فروغ کی حکمت عملی کے لیے ایک سمت متعین کرے گا اور یہ شہر کی اُس 
کے تحت برامپٹن کو ایک اختراحی، مربوط اور متحرک عالمی شہر کی حیثیت جامع حکمت عملی کا ایک اہم ستون ہو گا جس 

 میں سامنے النے کے تصّور پر عملی کام کیا جائے گا۔ 
 

شہر، برامپٹن میں ثقافت کو ایک نئی سمت پر ڈالنے کے لیے "بوب ڈارلنگ، ڈائریکٹر آف اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ کلچر نے کہا کہ 
رے شہر میں موجود شاندار اختراعی ٹیلنٹ اور وسائل کی قدر افزائی کی جائے گی۔ حقیقی معنوں پر عزم ہے، جس کے تحت ہما

میں مثبت معاشی اور معاشرتی اثرات مرتب کرنے کے لیے، ہم اختراعی ثقافت کے شعبے میں حکمت عملی اور شراکت داری 
ہماری اس سوچ کو برینڈن کی توانائیاں اور "کہ  ۔ انہوں نے مزید کہا"کے منصوبے پر کام کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں

صالحیتیں پروان چڑھائیں گی اور اگلے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے خوشی 
 ۔ "محسوس کر رہے ہیں
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م جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہ برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  رٹویٹشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن
905.874.8657   |lisa.cox@brampton.ca 

 


