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 برامپٹن اپنے لوگوں کو سن رہا ہے:
 میں مرکز نگاہ ہوں گے NXNE بہترین موسیقارمیں  GTAشمال مغربی 

  
  میں جلوہ گر ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، شوکیس (This is Bramptonاز برامپٹن' ) ِدستمام ابھرتے ہوئے فنکاروں کو 'موسیقی کے 

 اپریل ہے 27درخواست دینے کی آخری تاریخ 
  

آف فیم میں قابل ذکر طور پر  واکایلیسا کارا کی گریمی میں جیت، جیسی ریئیز کے جونو ایوارڈ اور برامپٹن کے آرٹس  –برامپٹن، آن 
ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی  ایک  موسیقی کے عالمی نظارے پر برامپٹنکی شمولیت کے بعد،  Xکے ڈائریکٹر  ہاٹ الئین بلنگایگزکو لیوی اور 

آغوش کے طور پر اپنا مقام بنانا جاری ہے۔ سٹی آف برامپٹن نے اپنی اس قسم کی پہلی شراکت داری میں آج دنیا کے بڑے موسیقی کے 
 توجہ فراہم کی، تاکہ ان زبردست اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کو ہے ( میں اپنی شرکت کا اعالن کیاNXNEمیلے، نارتھ بائے نارتھ ایسٹ )

 ہیں۔ مانتےو برامپٹن کو اپنا گھر جا سکے، ج
  

حصے کے طور پر ٹورانٹو کے مشہور براہ راست موسیقی کے مقام پر ایک کے  NXNEجون، بروز جمعہ کو  15مورخہ  از برامپٹن ِدس
سٹی آف برامپٹن تمام مقامی موسیقاروں، ریکارڈنگ فنکاروں اور بینڈز کو  ٹورانٹو( میں منعقد ہو گا۔کوئین اسٹریٹ ویسٹ،  334) ِریوولی

رہا ہے، جو انہیں اپنے  کی دعوت دےکرنے کے لیے اس زبردست شوکیس میں شرکت  فراہمموقع  ایک حاصل کرنے کا پزیرائیبیش قیمت 
 امپٹن پرائیڈ کے جشن میں شامل ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔موسیقی کے کیریئرز کو اگلے درجے پر لے جانے اور بر

  
سے پہلے  ETبجے  4اپریل شام  27 مورخہ تمام اصناف کی موسیقی کے ریکارڈنگ فنکاروں اور بینڈز کو شرکت کیسے کریں:

culture@brampton.ca پر اپنی درخواستیں جمع کروانے کی دعوت دیتا ہے۔  GTA  کے موسیقی کے نامور افراد کا ایک پینل
 رابطہ کیا جائے گا۔ وسط میںکے  کے مہینہ ر فیصلہ کرے گا؛ صرف کامیاب درخواست دہندگان سے مئیدرخواستوں پ

  
مالحظہ  www.brampton.ca/NXNEکے بارے میں مزید معلومات، بشمول درخواست دینے کی ہدایات،  کے لیے،  از برامپٹن ِدس

  پر ای میل کریں۔ culture@brampton.caکریں یا 
  

GTA متنوع شہروں میں سے ایک کے طور پر، برامپٹن ایک حقیقی کلچرل ہب کے طور پر ابھرا  میں نوجوان ترین اور منفرد طور پر
 رہا ہے۔  کرپرورش  یاور معتبر ٹیلنٹ ک بہترین تخلیقیہے، جو دنیا کے 

  
حصہ ہو گا، جو کینیڈا کی موسیقی کی شخصیات، ڈیجیٹل طور پر اثر رکھنے ایک کا  2018کی ٹیسٹ میکر سیریز  NXNE از برامپٹن ِدس

کئی نامور والے افراد، صنعتی رہنمأوں، موسیقی کی صوبائی، بلدیاتی اور قومی ایسوسیئیشنز، صنعتی ایسوسیئیشنز، ریکارڈ لیبلز اور مزید 
 کی جانب سے پروگرام کیے گئے شوز کا ایک سیٹ ہے۔شخصیات و اداروں 

  
  پر دستیاب ہیں۔ nxne.comسٹ بینڈز رِ شو کیس کے لیے ٹکٹ اور 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca
http://www.brampton.ca/NXNE
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca
http://www.nxne.com/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
  

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

