
 

 

    برائے فوری اجراء
   

 'پرفارمنگ آرٹس برامپٹن' اگست کے پورے مہینے کے دوران الئیو موسیقی، تھیٹر 
 اور دلکش ثقافتی پروگرام پیش کر رہا ہے 

 

سٹی آف برامپٹن اس موسم گرما میں 'گارڈن اسکوائر' اور 'روز برامپٹن' دونوں جگہوں پر لطف اندوز  – (2022اگست   12برامپٹن، آن )
 ہونے کے لیے الئیو موسیقی، تھیٹر کی تفریح اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ 

  پرفارمنگ آرٹس برامپٹن درج ذیل شوز کی میزبانی کر رہا ہے:

 بجے تک، گارڈن اسکوائر برامپٹن  8تا  4اگست کو شام  13مورخہ  –  (Stomp N Stampedeاین سٹیمپیڈ )سٹومپ 
 

اور اپنے ساتھ شاید ایک ڈانسنگ پارٹنر بھی!  سٹومپ این سٹیمپیڈ ملکی سطح کے جشن منانے کے  –اپنی کاؤ بوائے ہیٹ اور بوٹ پکڑیں 
جونی ریِوکس اسپننگ الئیو اور ہیڈ الئنر نکول رے کی  DJلوہ گر ہو رہا ہے! میزبان اگست کو ج  13لیے گارڈن اسکوائر میں اس مرتبہ 

 شاندار پرفارمینس سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے عالوہ، ڈبل ٹربل الئن ڈانسرز کے الئن ڈانسنگ اسباق سے مستفید ہونا ہر گز نہ بھولیں۔ 

 بجے، روز برامپٹن میں 8اگست کو رات   25مورخہ  –  (Across The Pondایکراس دی پونڈ )

Leisa Way    پیس لونلی ہارٹس کلب بینڈ' کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ وہ آپ کو موسیقی کی 5اور حیرت انگیز حد تک با صالحیت '
وپ  ایک شاندار مہم میں لے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس اہم ترین وقت کی یادوں کو تازہ کریں جب برطانوی پاپ میوزک نے لیورپول کے م

کی بدولت شہرت اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑھ دیے۔ پورے شمالی امریکہ میں   "”Across the Pondکے سر والے چار لڑکوں نے  
 سے شروع ہوا تھا!  ”Beatlemania“" کے نام سے مشہور ہوا جو کوڈ ورڈ، The British Invasionتیزی سے پھیلتے ہوئے، یہ "

 
Across the Pond  کی دہائی کے سنسنی خیز ہٹ سے لے کر آج   60سال کا جشن مناتا ہے جو   50برطانوی پاپ اور راک موسیقی کے

 ,The Beatles, The Rolling Stonesکے سب سے بڑے ستاروں تک، میوزیکل رائلٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مثالً: 
Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The Who, Sting & the Police; Annie Lennox, The Kinks   اور مزید

  بہت کچھ! اس زبردست ہٹ کنسرٹ میں ایک رات تفریح کرنے کے لیے اپنے ڈانسنگ جوتے پہنیں، جسے آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے! 

 بجے، روز برامپٹن کی البی میں  7اگست کو رات    27مورخہ   –  (Monsoon Soundمون سون سأونڈ )

فیصد باشندے جنوبی ایشیائی  44.3رٹس برامپٹن کو ایک ایسی کمیونٹی میں خدمات سر انجام دینے پر فخر ہے جہاں اس کے پرفارمنگ آ
پس مظر کے حامل ہیں۔ مختلف کمیونٹیز کے اس خوبصورت گلدستے میں سے آگے بڑھتے ہوئے نوجوان، جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی نئی 

ساتھ ابھر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ہپ ہاپ کے عروج کے ساتھ مختلف ثقافتوں کا انوکھا امتزاج   آوازوں اور اظہار کی نئی شکلوں کے
باپ، ہموار جاز ریپ سے لے کر ٹریپ بیٹس تک ہر چیز کے ساتھ جڑی ہیں -دیکھیں، جہاں بھنگڑا جیسی روایتی آوازیں اکثر کالسک بوم

( کی جانب سے درج ذیل خصوصیات کے ساتھ آپ کی خدمت  Noyzں نوویز )اور یہ سب کچھ جنوبی ایشیائی ہپ ہاپ کے مفت تہوار می
  میں پیش کیا جائے گا: 

 (Sikh Knowledge & Hey Bombayسکھ نالج اور ہے بمبئے ) •
 ( DJ Roshanieڈی جے روشانی ) •
 (Siddarthaسدھارتھا ) •
 (Keralankaکیرالنکا )  •
 ( Tanvir Roseتنویر روز ) •
 (Spittyسپٹی ) •

 پیش کیا جا رہا ہےستمبر میں 

 بجے، روز برامپٹن میں  7:30ستمبر کو شام   17مورخہ   – (Flow Festفلو فیسٹ )



 

 

 The Larnellپہلی بار فلو فیسٹول، برامپٹن انٹرنیشنل ڈرمنگ فیسٹیول میں اپنے دل کی دھڑکنیں سنیں! اس دلچسپ شام میں ہیڈالئنرز 
Lewis Band   اورThe Joy Lapps Project  ہیں۔ گریمی ایوارڈ یافتہ، برامپٹن کے ابھرتے ہوئے موسیقار، دھن ساز اور بھی شامل

استاد، الرنل لیوس اور گریمی کے لیے نامزد موسیقار، دھن ساز اور استاد جوائے لیپس، افریقن کیریبین اور جاز کے جوڑے کی موسیقی 
  ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔کی دھنوں کی قیادت کریں گے، جو یقینی طور پر اپنے سامعین کے دلوں کو  

نگوما کے ساتھ رقص، ڈھول اور پارٹی، جو کینیڈا کے نوجوانوں کی قیادت آگے بڑھنے والے سب سے بڑے جوڑوں میں میں سے ایک  
کے ساتھ جلوہ گر موسیقی کی تھاپ، کھانا، آرٹ کی نمائش اور دیگر بہت   DJ Joshua Lucas -ہے۔ رات کا یہیں پر اختتام نہیں ہوتا 

 اعنائیوں میں سامعین پوری دنیا کی ڈھول کی تھاپوں، موسیقی اور ثقافت کی شام میں ڈوب جائیں گے۔ سی ر 

 ۔مزید جانیں یہاں پرفارمنگ آرٹس برامپٹن کے شیڈول شوز کے بارے میں

 اقتباسات

"پرفارمنگ آرٹس برامپٹن رہائشیوں اور مہمانوں کے لیے ستمبر میں اچھی طرح سے لطف اندوز ہونے کے لیے الئیو میوزک، تھیٹر اور 
ثقافتی تجربات کی ایک شاندار الئن اپ پیش کرتا رہتا ہے! موسم گرما کے ان بقیہ ہفتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تمام طے شدہ شو 

 ان میں ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے، جس سے لطف اٹھائیں!" ضرور دیکھیں۔ خاند

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"پرفارمنگ آرٹس برامپٹن رہائشیوں اور مہمانوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے دلچسپ اور متنوع تجربات کے مواقع پیش کرتا رہتا ہے!  
مشتمل ہے اور ہمارے ثقافتی پروگرام ہماری کمیونٹی کو تقویت دینے میں مدد دیتے ہیں۔ میں ہر برامپٹن مختلف خوبصورت کمیونٹیز پر 

 ایک کو موسیقی اور تفریح کے ان پروگرموں سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتی ہوں! 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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