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 ( ہو گیSam Roberts Bandسام رابرٹس بینڈ )خصوصیت برامپٹن میں نئے سال کی تقریبات کی 

 ( بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گےColeman Hellکولمین ہیل )

 

 
 City ofآف برامپٹن )سٹی  ( میںdowntown Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: جیسا کہ پچھلے ویک اینڈ پر ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )

Brampton کی کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی ساالنہ تقریب کے دوران اعالن کیا گیا تھا کہ اس سال کی نئے سال کی شام کی )
بھی  (Coleman Hellکولمین ہیل )کی پرفارمنس ہو گی۔ اس موقع پر  (Sam Roberts Bandسام رابرٹس بینڈ )تقریبات کی خاص بات 

 ظاہرہ کریں گے۔اپنے فن کا م
 

 اس تاریخ کو یاد رکھیں
ہونے والی یہ نیو ایئرز ایو  ( میںdowntown Bramptonڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )تک  12:30بجے سے رات  7کو شام  5102دسمبر  10

ہوں گے  ( تمام اہل خانہ کےلیے ایک پرمسرت ساالنہ تقریب ثابت ہو گی۔ اس میں شاملNew Year’s Eve Celebrationسیلیبریشن )
( کی طرف سے زبردست Downtown Brampton Businesses( میں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس )Concert Zoneکانسرٹ زون )

( اور مارش میلو midway amusements(، مڈوے امیوزمنٹس )open-air skating rinkتفریحی پروگرام، اوپن ائیر سکیٹنگ رنک )
 بجے سے لے کر آدھی رات تک آتشبازی کا شاندار مظاہرہ۔ 9کے ساتھ ساتھ رات  ( اور اسmarshmallow roastingروسٹنگ )

 
بجے سے شروع ہو کر منتخب شدہ روٹس پر اضافی سروس کے ساتھ تمام  7کی طرف شام ( Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ )

پر کال کریں یا مالحظہ کریں  905.874.2999روٹس پر مفت سروس فراہم کی جائے گی۔ معلومات کے لیے 
www.bramptontransit.comڈیرائی ا پالنر ٹرپ الئن آن آپ ےیل کے ڈولزیش اور روٹسی لیتفص ۔ (eRide )سکتے کر استعمالی بھ 

 ۔ںیہ
 

 ۔www.brampton.caاس موقع کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 
 

 ( کے متعلقSam Roberts Bandکچھ سام رابرٹس بینڈ )
( کے نام Lo-Fantasy( مانٹلایر کا ایک گشتی راک بینڈ ہے جس نے حال ہی میں لو فینٹیسی )Sam Roberts Bandسام رابرٹس بینڈ )

کے ن سے اپنا پانچواں سٹوڈیو البم ریکارڈ کروایا ہے۔ انہوں نے یہ البم سٹوڈیو کے فلور پر بارہ دن میں الئیو ریکارڈ کروایا تھا۔ اس سے ا
( اور کونان Lettermanے آیا جس نے ان کے الئیو شوز کو بے مثال بنا دیا ہے اور ان کو لیٹرمین )وہ جوشیلے جذبات اور اضطراب سامن

(Conan( سے لے کر بونارو )Bonnaroo( اے سی ایل ،)ACL( لوالپالوزا ،)Lollapalooza( اور بمبرشوٹ )Bumbershoot تک )
 اتھ پرفارم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔جیسے ہیروز کے س AC/DC( اور Rolling Stonesاور رولنگ سٹونز )

 
( کے بعد independent demo recording( مانٹلایر میں ایک مقبول انڈیپینڈنٹ ڈیمو ریکارڈنگ )Sam Robertsسام رابرٹس )

ے اپنے دوستوں میں پہلی دفعہ منظر عام پر آئے۔ پہلے وہ وائلن بجایا کرتے تھے، بعد میں وہ گٹار کی طرف چلے گئے اور انہوں ن 5115
( ریلیز ہونے کے بعد کینیڈا کی تاریخ The Inhuman Conditionکے ساتھ مل کر ایک راک بینڈ کی بنیاد رکھی۔ دی ان ہیومین کنڈیشن )

ن میں انہوں نے اپنا پہال فل لینتھ البم وی ور بورن ا 5111( بن گیا۔ independent EPمیں سب سے زیادہ بکنے واال انڈیپینڈنٹ ای پی )
 Album of( ریلیز کیا۔ اس البم نے کینیڈا میں شاندار کامیابی حاصل کی اور البم آف دی ایئر )We Were Born in a Flameاے فلیم )

the Year( راک البم آف دی ایئر ،)Rock Album of the Year( اور آرٹسٹ آف دی ایئر )Artist of the Year کے جونو ایوارڈ )
(Juno Awardحاصل کیے ) :میں کیمیکل سٹی  5112۔ آنے والی دہائی میں انہوں نے کامیاب البمز کا سلسلہ جاری رکھا جیسا کہ
(Chemical City ،)5112 ( میں لو ایٹ دی اینڈ آف دی ورلڈLove at the End of the World اور ،)میں کوالئیڈر  5100
(Collider( ۔ ان میں سے ہر البم نے راک البم آف دی ایئر)Rock Album of the Year( کا جونو )Junoبھی حاصل کیا۔ ) 

 
 ۔www.samrobertsband.com( کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں Sam Roberts Bandسام رابرٹس بینڈ )

 
 

http://www.bramptontransit.com۔
http://www.brampton.ca/
http://www.samrobertsband.com/


 

 

 ( کے بارے میںColeman Hellکچھ کولمین ہیل )
( کی ".Heads 2"( نے مروجہ اصولوں سے ہٹ کر بنائے جانے والے اپنے متاثر کن سنگل "ٹو ہیڈز" )Coleman Hellکولمین ہیل )

کے معمول ( 'relationship‘) ۔ یہ مسحور کن ٹریک ایک مرتبہ سننے پر ہی 'ریلیشن شپ'کی ہےحاصل کامیابی صورت میں زبردست 
( کے چاہنے electro-music( اور الیکٹرو میوزک )bloggersاس نے بالگرز ) کے نغمے کی بندشوں سے آزاد معلوم ہوتا ہے، اور

 globalملین )ایک کروڑ تیس الکھ( گلوبل سٹریمز ) 01( پر بار بار چلنے کے بعد Spotifyوالوں کو اپنا اسیر کر لیا تھا اور سپاٹیفائی )
streams کی حد کو پار کر لیا تھا۔ اور اپنی ریلیز کے فوراً بعد )( یہ ہائپ مشینHype Machine( اور انڈی شفل )Indie Shuffle پر )

 سرفہرست پہنچ گیا تھا۔
 

مزین کرنے والے  تعلقات کے تاریک پہلو کو سےکی مدد میں کیے گئے حملوں ( اور غیر روایتی انداز versesہیل کے جراتمندانہ بولوں )
 2"لوگوں کو ایک دفعہ رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ "ٹو ہیڈز" )( نے "Heads 2"میں سامنے آنے والے "ٹو ہیڈز" ) 5102

Heads"فوری طور پر ان بالگرز کی بہت سی فہرستوں میں سرفہرست پہنچ گیا جو کہ روزمرہ کی تھیمز پر قانع نہیں رہ سکتے۔ ) 
 

 مراحل میں ہے۔( کی اولین البم تکمیل کے آخری Hell( کے لیے ہیل )Columbia Recordsکولمبیا ریکارڈز )
 

 www.colemanhell.com( کے بارے مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں Coleman Hellکولمین ہیل )

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  519کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 29شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5117جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdill) نیٹلی سٹاگڈل
 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

 

http://www.colemanhell.com/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

