برائے فوری اجراء

سٹی ،میوزک اونٹیریو ( )MusicOntarioکے ساتھ پہلی مرتبہ ورکشاپس کا ایک سلسلہ منعقد کر رہا ہے

فن موسیقی کے شعبہ میں اپنا کیریئر بنانے والے مقامی موسیقاروں کے لیے  2019میں تین ورکشاپس
منعقد کی جائیں گی۔
برامپٹن ،آن ( 22مارچ  - )2019کمیونٹیز کنیکٹ پیش کرنے پر سٹی آف برامپٹن اور میوزک اونٹیریو کو انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے:
برامپٹن میں تین عدد ورکشاپس کا ایک سلسلہ منعقد کیا جا رہا ہے جو فن موسیقی کے شعبہ میں اپنا کیریئر بنانے والے مقامی فنکاروں کی
معاونت کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔
ان ورکشاپس میں اس شعبہ سے تعلق رکھنے والے  15سے زاہد پیشہ وارانہ ماہرین ،موسیقاروں کی دلچسپی کے موضوعات پر پَینل گفتگو
کے ایک سلسلہ میں حصہ لیں گے۔
درج ذیل ورکشاپس  2019میں برامپٹن سوک سنٹر ( 150سنٹرل پارک ڈرائیو) میں منعقد کی جائیں گی۔
منگل 26 ،مارچ ،بوقت شام 6:30
ڈی آئی وائی میوزیشن سے انٹرپرینوئر تک میوزک بِز ( )Music Bizمیں اپنی ٹیم بنانا
منگل 30 ،اپریل ،بوقت شام 6:30
کانفرنسیں ،تقریبات اور نیٹ ورکنگ
منگل 1 ،اکتوبر ،بوقت شام 6:30
میوزک پبلشنگ ،سینک اینڈ الئسنسنگ
اپنے کیریئر کے کسی بھی درجہ پر موجود مقامی موسیقاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس مفت تقریب میں ضرور حصہ لیں۔
براون نے کہا کہ "برامپٹن کی تخلیقی کمیونٹی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے" ان کا مزید کہنا تھا کہ "میوزک اونٹیریو کے
میئر پیٹرک ٔ
ساتھ شراکت داری میں منعقد کی جانے والی ان ورکشاپس کے ذریعے ہماری مقامی تخلیقی کمیونٹی آپس میں مربوط ہو گی اور ان کے
تعلقات اس شعبہ کے ماہرین اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی پروان چڑھیں گے۔ سٹی کے کلچر ماسٹر پالن کے ایک ہدف کے
طور پر ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے مقامی فنکاروں کو معاونت کی فراہمی ہمارے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے۔"
میوزک اونٹیریو کی منیجر ایمی سٹینچیوا نے کہا کہ "میوزک انٹرپرینیوئرز اور فنکاروں کے لیے ترتیب دی جانے والی ان نشتوں میں اپنی
خدمات پیش کرنے کے لیے میوزک اونٹیریو پرجوش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ " 2017میں منعقد ہونے والی کریئیٹِو ایکسچینج پرو
( ) Creative Exchange Proتقریب میں ،سٹی کی جانب سے تخلیقی طبقہ کی بہتری کے لیے دلچسپی کا برمال اظہار کیا گیا اور
برامپٹن کی موسیقار کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہم اشتراک کے منتظر ہیں۔ موسیقی کے شعبے کی ایک ایسوسی ایشن ہونے کے طور پر،
کسی عالقے ،صنف یا کیریئر کے درجے سے باالتر ہو کر ،میوزک اونٹیریو صوبہ بھر میں موجود چھوٹی موسیقار کمیونٹی کے پیشہ
وارانہ فروغ ،انہیں منظر عام پر النے اور نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور ہمیں امید ہے کہ کہ موسیقی کے اس
دلکش شعبے کی وسعتوں کو چھونے کے لیے ،یہ شراکت داری محض ایک آغاز ہے۔"
ان وکشاپس کے حوالے سے مکمل تفصیالت یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہیں۔ https://music-ontario.ca/events
سٹی کے کلچر ماسٹر پالن کے بارے میں مزید یہاں پر پڑھیںhttp://www.brampton.ca/culturemasterplan :
-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ 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
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
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۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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