ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਿਲੀ ਿੀਰੀਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ
2019 ਰਵਿੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਿੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿੰ ਗੀਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਰਤੰ ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਿਾਰਚ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ (MusicOntario) ਨੰ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਕਨੈਕਟ: ਬਰੈਂਪਟਨ
(Communities Connect: Brampton) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਿਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਿਥਾਨਕ ਿੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੰ ਿੰ ਗੀਤ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ
ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਤੰ ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਿੀਰੀਜ ਿੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿਬੰ ਰਿਤ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਇੰ ਡਿਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਕਿੱ ਠੇ
ਿੋਣਗੇ।
2019 ਰਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰਵਕ ਿੈਂਟਰ (150 ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ) (Brampton Civic Centre) (150 Central
Park Drive) ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਿੰ ਗਲਵਾਰ, 26 ਿਾਰਚ ਨੰ ਸ਼ਾਿ 6:30 ਵਜੇ
ਡੀ.ਆਈ.ਵਾਈ. (DIY) ਿੰ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਦਿੀ: ਰਿਊਰ਼ਿਕ ਰਬ਼ਿ (Music Biz) ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਿ ਦਾ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ
ਿੰ ਗਲਵਾਰ, 30 ਅਪਰੈਲ ਨੰ ਸ਼ਾਿ 6:30 ਵਜੇ
ਕਾਨਫਰੰ ਿਾਂ, ਫੈਿਟੀਵਲ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਰਕੰ ਗ
ਿੰ ਗਲਵਾਰ, 1 ਅਕਤਬਰ ਨੰ ਸ਼ਾਿ 6:30 ਵਜੇ
ਰਿਊਰ਼ਿਕ ਪਬਰਲਰਸ਼ੰ ਗ, ਰਿੰ ਕ ਅਤੇ ਲਾਇਿੈਂਰਿੰ ਗ
ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਥਾਨਕ ਿੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੰ ਇਿਨਾਂ ਿੁਫ਼ਤ ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਰਕਿਾ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਚਨਾਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰਰਤਭਾ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿਾਂ ਿਚਾ ਰਰਿਾ ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਰਕਿਾ,
“ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਿਾਡੇ ਰਚਨਾਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰ ਡਿਟਰੀ ਦੇ ਿਾਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ-ਦਜੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨੰ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਰਵਚਲੇ ਿੁਿੱ ਖ
ਟੀਰਚਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਰਤਭਾ ਿਬੰ ਿੀ ਰਵਕਾਿ (ਟੈਲੈਂਟ ਡੈਵਲੈ ਪਿੈਂਟ) ਿਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਿਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੈ।”
ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਿੈਨੇਜਰ ਐਿੀ ਿਟੈਂਟਚੇਵਾ (Emy Stantcheva) ਨੇ ਰਕਿਾ, “ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ ਿੰ ਗੀਤ ਉੱਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ
ਇਿ ਿੈਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਿਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਰਕਿਾ “2017 ਰਵਿੱ ਚ ਕਰੀਏਰਟਵ
ਐਕਿਚੇਂਜ ਪਰੋ (Creative Exchange Pro) ਕਾਰਜਕਰਿ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਰਚਨਾਤਿਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇਿਦੀ ਅਿਲੀ ਵਚਨਬਿੱ ਿਤਾ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿੀ

ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿੰ ਗੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਿਯੋਗ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਿੰ ਗੀਤ ਇੰ ਡਿਟਰੀ ਦੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਰਿਊਰ਼ਿਕਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਅਰਿਆਦੇਸ਼ ਭਗੋਰਲਕ ਿਰਥਤੀ, ਸ਼ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ, ਪਰੇ ਿਬੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀ ਰਿਊਰ਼ਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵਕਾਿ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਰਕੰ ਗ ਦੇ ਿੌਕੇ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਿਾਨੰ ਆਿ ਿੈ ਰਕ ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਿ ਿੰ ਪੰ ਨਸ਼ੀਲ ਿੰ ਗੀਤ
ਿਾਰਕੀਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਰਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰਆਤ ਿੈ।”
ਇਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਿੱ ਥੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ: https://music-ontario.ca/events.
ਰਿਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਥੇ ਿੋਰ ਪੜਹੋ: http://www.brampton.ca/culturemasterplan.
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ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿੋਚ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੰ ਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਿਤਾ ਿਾਨੰ ਵਿੱ ਖਰਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਥਤ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਰਜਿਾ ਜੁਰੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਨ ਲਈ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਿਾਨੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
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