
 

 

 

 برائے فوری اجراء

         

 برامپٹن کے موسیقار کینیڈا کے موسیقی کے سب سے بڑے میلوں میں سے ایک پر جلوہ گر 
 ہونے جا رہے ہیں 

 
 جون کو ہونے منعقد ہونے جا رہا ہے 7بروز جمعہ،  NXNE@ (This is Brampton) دز از برامپٹن

 
کانسرٹ کے لیے تیار ہو جائیں اور براہ راست موسیقی کی ایک زبردست رات کے تیار ہو جائیں، جس میں – (2019مئی  24برامپٹن، آن )

 برامپٹن کے کئی بہترین ابھرتے ہوئے فنکار جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں۔
 

( فیسٹیول پر واپس آ NXNEنارتھ بائے نارتھ ایسٹ ) 2019بجے  9جون کو رات  7بروز جمعہ  (This is Brampton) دز از برامپٹن
رہا ہے۔ اس سال کا مظاہرہ ٹورانٹو کی براہ راست موسیقی کی بہترین جگہوں میں سے ایک، دی ہائیڈ آوٹ، پر منعقد ہونے جا رہا ہے، جو 

 کالج اسٹریٹ پر واقع ہے۔ 423ٹورانٹو میں 
 

برامپٹن کے فنکاروں اور شعبے مقامی قابل لوگوں کا ایک منظم شدہ مظاہرہ ہے، جنہیں  NXNE@ (This is Brampton) از برامپٹن دز
تمام لوگوں کو ہمارے شہر کے ابھرتے ہوئے پیش کاروں کو کینیڈا کے  کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ کے ماہرین کے ایک پینل

 موسیقی کے سب بڑے میلوں میں سے ایک پر دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

 کے مظاہرے میں شامل ہے: (This is Brampton) دز از برامپٹناس سال 
 

 زینی سول
میں اپنے پہلے سنگل "پرائیسی" کے اجراء کے ساتھ  2018فنکار اور موسیقی نگار، زینی سول نے اگست  R&Bایک آنے والی خودمختار 

 "ورتھ" جاری کیا۔ EPمیں زینی سول نے اپنا پہال  2019اپنا موسیقی کا کیریئر شروع کریں۔ مارچ 

 کئے میوزک 
میں دو کور سنگلز جاری کیے۔  2015کئے میوزک نے دسمبر  سابقہ طور پر مشہور ٹورانٹو ریگئی بینڈ، دی سینسیشن بینڈ، کی حصہ،

میں لکھا اور جاری کیا، جس کا نام "دی سٹرگل از ریئل" ہے اور وہ موجودہ طور پر اپنے  2016انہوں نے اپنا پہال اصلی سنگل دسمبر 
EP پر کام کر رہی ہیں۔ 

 ریکو ریف
ہیتی کے پس منظر والے برامپٹن سے تعلق رکھنے والے ریکو ریف کریول اور بین الثقافتی آوازوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ ابھرتے ہوئے فنکار 

 ناظرین ہیں۔ 30,000سے زائد اسٹریمز اور یوٹیوب پر کل  200,000آن الئین شہرت حاصل کر رہے ہیں، جن کی تمام پلیٹ فارمز پر 

 IVر سکاٹی نوائیز، ٹریمئین او
، سپوکن ورڈ کے فنکار اور پروڈیوسر ہیں۔ موسیقی لکھنے، ریکارڈ کرنے اور پیش کرنے کے عالوہ، وہ کمیونٹی MCنوئیزس ایک مقامی 

 میں دماغی صحت کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جو موسیقی نگاری کی بحالی اور تبدیلی کی طاقتوں کے ذریعے نوجوانوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔

ہاپ کے ایک فنکار ہیں، جنہیں شکاگو کے کالسک ہپ ہاپ کی شاعرانہ درون بینی اور جدید ٹورانٹو کی حالیہ ٹریپ موسیقی کو  ٹریمئین ہپ
 مالتے ہوئے اپنے جذبات کے کھلے اظہار کے لیے جانا جاتا ہے۔

ٹورانٹو کے سٹے آٔوٹ لیٹ  IVٹی میں ہپ ہاپ کے منظرنامے کی دوسری طرف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹریمئین اور سکا IV GTAسکاٹی 
   مجموعے کا بھی حصہ ہیں۔

 
میں شرکت کر رہا ہے، جس کے پروگراموں کا  NXNEکلب لینڈ سیریز کے حصے کے طور پر  NXNEیہ وہ دوسرا سال ہے جب سٹی 

ات پر منعقد ہونے والے اس سال کے تعین کینیڈا کے چوٹی کے موسیقار، صنعتی قائدین اور تنظیمیں کرتی ہیں۔ ٹورانٹو کے کچھ بہترین مقام
 سے زائد شوز پیش کیے جائیں گے۔ 40میلے میں 



 

 

ہے اور تمام کلب لینڈ شوز تک رسائی فراہم کرتی  29اور دروازے پر دستیاب ہیں۔ فیسٹیول کی رسٹ بینڈ کی قیمت $ NXNE.comٹکٹس 
سال سے چل رہا ہے، جسے ڈأون ٹأون ٹورانٹو کے کئی مقامات پر  25موسیقی اور گیمنگ کا ایک ساالنہ میلہ ہے، جو اب  NXNEہے۔ 

 منعقد کیا جا رہا ہے۔

مالحظہ  www.brampton.ca/NXNEکے متعلق مزید معلومات کے لیے  NXNE@ (This is Brampton) دز از برامپٹن
   فرمائیں۔

 
 اقتباس

 
"مواقعوں کے شہر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کے وسیع تنوع رکھنے والے، ایوارڈ یافتہ پیش کاروں سے لے کر ابھرتے 

یس مقامی فنکاروں کے لیے کینیڈا ڈز از برامپٹن شو ک ہوئے فنکاروں تک، قابل لوگوں کو معاونت فراہم کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔
 کے موسیقی کے سب سے بڑی میلوں میں سے ایک پر دنیا کو یہ دکھانے کا زبردست موقع ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔"

 میئر پیٹرک برأون -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز کاروباروں کا گھر ہے۔  70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
یر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعم

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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