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 جون 15: شو کیس" یہ ہے برامپٹن"

NXNE  پرGTA یتوجہ مرکوز ہو گئ یفلم اور ثقافت ک ،یقیموس یکے شمال مغرب ک 

جون کو برامپٹن، ٹورانٹو کے ہر دلعزیز ِریوولی الئیو میوزک وینو سے لطف اندوز ہو گا جس میں برامپٹن کو اپنا گھر  15 -، آن برامپٹن
 ماننے والے انتہائی پرجوش اور ابھرتے ہوئے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس میں دنیا کے ممتاز میوزک فیسٹیول نارتھ بائی نارتھ

کے ساتھ پہلی مرتبہ شراکت ہو گی، جو ٹیسٹ میکرز کلب سیریز کا ایک حصہ ہے۔ یہ سٹی میں موسیقی کا ایک انتہائی ( NXNE)ایسٹ 
 پرجوش اور دل کو موہ لینے واال منظر پیش کرے گا۔ 

اس موقع کی میزبانی ملٹی پالٹینم میوزک کے پروڈیوسر ایسٹ بأونڈ 
(EestBound )،ینگ ٹھگ اور دیگر کئی  کریں گے جنہوں نے ٹریوس اسکاٹ

ریکارڈنگ )مشہور زمانہ ٹریکس تخیلق کیے ہیں جبکہ پروگراموں کو نوئیز 
ہِپ )اور ایِرن ایشلے ( ایکسکو لیوی کے فنکاروں کے منتظم)، ڈینائز جونز (آرٹسٹ

کی نگرانی  میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ برامپٹن کے ( میگزین NOWہاپ ایڈیٹر، 
ہوئے فنکاروں کو اپنا فن پیش کرنے کا موقع فراہم کیا کچھ پرجوش اور ابھرتے 

 جائے۔

 :میں شامل ہیںیہ ہے برامپٹن، شوکیس کی خصوصیات 

 vazmusic@  ویذ 

 selenadhillon@ سیلینا ڈھلون 

 1phab@ فیب 

 EverythingOShaun@ ایوری تِھنگ اوشان 

 
کی ایک ہر دلعزیز کالسیکی پیشکش  1972جو  -کے ساتھ بیک وقت منعقد کیا جائے گا " سپرفالئی"یہ موقع انتہائی ہر دلعزیز ورلڈ پریمیئر 

کی جانب سے دوبارہ ترتیب دیا گیا  Xتھی اور اِس کو برامپٹن کے اپنے اور آرٹس واک آف فیم کے لیے نئے ترین مقرر کردہ  ڈائریکٹر 
یقی بھی پیش کی کیس کے دوران سأونڈ ٹریک کی جانب سے موسشو  ہے برامپٹن ہیکی کامیابی کی خوشی منانے کے لیے  Xہے۔ ڈائریکٹر 

 کی دھنیں شامل ہوں گی جو  ریپر فیوچر کی جانب سے انعام یافتہ ہیں۔" نو شیم"اور " واک آن ِمنکس"جائے گی  جس میں 
 

  2018جون  15جمعہ،  :کب
 بجے کھلیں گے 9دروازے رات  :وقت
 کوئین اسٹریٹ ویسٹ، ٹورانٹو 334ِریوولی،  :کہاں

 ہے۔ درج ذیل پر دستیاب ہیں 29$وں اور ِرسٹ بینڈز کی قیمت یہ ہے برامپٹن شوکیس کی ٹکٹ :ٹکٹس
 nxne.com 

-30- 
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

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
جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم 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

مالحظہ  www.brampton.caید جاننے کے لیے مز ۔فیس ُبکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 
 
  

 

 

 

http://www.twitter.com/vazmusic
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http://www.twitter.com/1phab
http://www.twitter.com/everythingoshaun
http://www.nxne.com/
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