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ਨਵੇਂ ਕਲਾਤਮਕ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਦੀ ਨਨਯਕੁਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਜਾਨਰਰਤੀ ਦ ੇਵੱਲ ਵੱਧ ਨਰਹਾ ਹੈ 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਖਾਸ 
ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨ, ਰੋਜ਼ ਨਥਏਟਰ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਿਾਲਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਨਸੱਧ ਨਥਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਹੀਲੀ (Brendan 

Healy) ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਨਟਸਨਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਜੂਨ 2017 ਨੂੂੰ  ਕਰਨਰੇ। 
ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਪਰਸਾਸ਼ਕ, ਬ੍ਰੇਂਡਨ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦ ੇਬੱ੍ਡੀਜ਼ ਇਨ ਬ੍ੈਡ ਟਾਈਮਸ ਨਥਏਟਰ 
(Buddies in Bad Times Theatre) ਦ ੇਆਰਨਟਸਨਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ੇਨਮਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਨੂੂੰ  ਨਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਿੂ ਨਦਰਸ਼ (ਲੈਂਡਸਕੇਪ) 'ਤੇ ਉੱਘਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਿੂਨਮਕਾ ਨਨਿਾਏਰਾ।  
 

ਹੁਣ ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ ਨਥਏਟਰ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸੂੰ ਰੀਤ, ਨਥਏਟਰ, ਡਾਂਸ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਨਵੱਚ ਨਬ੍ਹਤਰੀਨ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਨਤਿਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 
ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

"ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹਾਂ। ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ, 
ਰੋਜ਼ ਨਥਏਟਰ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਰਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਹੈ," ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਹੀਲੀ (Brendan Healy) ਨੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਰੇ 
ਨਕਹਾ, “ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਥਏਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ  ਦੂਰਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪੂੰ ਨ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ 
ਿਾਈਚਾਨਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" 
 

ਬ੍ਰੇਂਡਨ, ਨਸਟੀ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੂਨਮਕਾ ਨਨਿਾਉਣਰੇ। 2017 ਦੀ ਪਤਝੜ ਨਵੱਚ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਨਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ 
ਅਤੇ ਰਤੀਸ਼ੀਲ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸ਼ਨਹਰ ਵਜੋਂ ਅੱਰੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਸਟੀ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੱਸਾ ਹੈ। 
 

“ਨਸਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਸੱਨਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਜਹੀ ਨਵ  ਨਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਨਤਿਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸਲ ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਾਵ ਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੱਨਿਆਚਾਰਕ 
ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ,” ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਕਲਚਰ, ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਨਲੂੰ ਰ (Bob Darling) ਨੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਰੇ ਨਕਹਾ, “ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਦੀ ਾਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਇਸ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਲੇ ਕਦਮ ਪੱੁਟਣ ਨਵੱਚ ਸਾਨੂੂੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਪਰਸੂੰ ਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” 
 
 

-30- 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸ  ਪੂਰੀ ਇਕਾਰਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰ ਰਠਨ ਹਾਂ। ਅਸ  ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਰੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸ  ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 



 

 

ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਰੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

www.brampton.ca'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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