
 

 
 

 کے لئے دعوت نامہ نےیپر درخواست د ولیسٹیف   ٹیٹیریجن

 کے ساتھ  ی، کوونٹر ٹریتھ یاور البان 2021آف کلچر  یسٹ  یکوونٹر

 یقیتخل یاور شہر ثقافت کے سال کے دوران اپن ںیہ  میمق ںیم واروکشائراور  یجو کوونٹر ںیہ گروہ پرفارمنس  یونٹیآپ کم  ایک

ں؟ یرکھتے ہ یدلچسپ ں یکو ظاہر کرنے م توںیصالح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Nicola Salmon (c) RSC 

  یاور برادر ایشوک یکے لئے موجودہ مقام ادہی، گانے والوں اور ز گروہوں، رقص  ٹریتھ ہی، شوق یکارکردگ  یطلباء ک اینوجوانوں 
موقع ہے کیا ہیکے لئے  گروہوںکے  یکارکردگ یک ! 

 ںیکے ساتھ شراکت م یکوونٹر ٹریتھ یالنے کے لئے البان ولیسٹیف ٹ ی ٹیریجن ںیشہر م ںیم 2021آف کلچر ٹرسٹ  یسٹ یکوونٹر
سے تعلق رکھنے والے   واروکشائراور  یکے موضوع پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کوونٹر یآزاد ںیم لےیکام کر رہا ہے۔ اس م

۔ ہمارے شہر کا تنوع منانا۔یتعداد ہوگ یبڑ کیا یس کگروہپرفارمنس  ہیاور شوق یبرادر یمقام  

بار؟ یپہل دی، شا ںیالنے کا موقع چاہتے ہ ںیم  بیترت  یرونیکے کام کو ب  گروہآپ اپنے  ایک  

گے؟  ںیموسم گرما کا حصہ بننا پسند کر زیانگ  رتی ہوئے ح  لےیپھ ںیکے دوران شہر م 2021آپ اس اگست  ایک  

طرح لگتا ہے ، تو ہم آپ سے سن کر خوش ہوں گے یک گروہآپ کے   ایآپ  یکو بھ یسے کس ںیمذکورہ باال آوازوں م اگر ! 

 

حاصل ہے  تیطرف سے حما یک یوکونٹر یفنڈ # لو یونٹیکم  شنلیکو ن ولیسٹیف   ٹیٹیریجن  

 

سے متاثر ہو کر   ٹریتھ یاور البان 2021آف کلچر  یسٹ ی، کوونٹر لیپرفارمنس پروگرام ڈ یونٹی کم ابیکے کام  یکمپن ریکسپیرائل ش

کو لے کر آئے گا۔  توںیصالح یقیاور تخل توںیصالح یاداکاروں ک یسبز مقام پر مقام بیآپ کے قر  ںیم 2021اگست   

 

 کیصرف ا ںیم ڈولیرہے گا۔ آپ سے ش یہوگا ، جو دوپہر کے وقت سے شام تک جار ںیمتعدد ہفتہ کے آخر م ںیاگست م لہیم ہی

۔یجائے گ یتوقع ک یکا مظاہرہ ک یبار کارکردگ  



ںیہ ہی ںیخیطے شدہ تار : 

 

اگست کمیاور اتوار  یجوالئ 31ہفتہ  •  

اگست 8اگست اور اتوار  7ہفتہ  •  

اگست 15اگست اور اتوار   14 ہفتہ  •  

اگست 22اگست اور اتوار  21ہفتہ  •  

 ہفتہ 28 اگست ، اتوار 29 اگست اور سوموار 30 اگست )بی نک ہالیڈے(  •

 :ہم کیا تالش کر رہے ہیں 

بہت بڑا  کیکرنے کا ا قیتخل  ایجگہ کے لئے خاص طور پر کچھ ن ایکرنے   شیکو پ یکے لئے پہلے سے قائم کارکردگ گروہوں لہیم

ہوگا۔  یاور ہر عمر تک قابل رسائ یقیطور پر متنوع ، تخل زیانگ  رتیپروگرام ح ہیموقع فراہم کرتا ہے۔   

جو ںیہ ںی تالش م  یپرفارمنس ک یسیا ہم : 

 

( ںیکھی بورڈ پر اس لنک کو د یمعلومات کے لئے براہ کرم ہمارے اسٹور دی)مز ںیکا جواب د میکے تھ یآزاد  

رقص کا ٹکڑا ہوسکتا ہے(  ادہیسے ز کیا ہی)مثال کے طور پر  یآخر انیمنٹ کے درم 40سے   20کل  •  

ںیکے لئے موزوں ہ نیسامع یخاندان •   

کرتا ہے ںیپرپس کو شامل نہ یسار  ریٹکڑوں اور ڈھ ٹیبڑے س •  

ںینہ کر اںیلیکم سے کم تبد  ای کم ںیلباس م •  

جائے گا۔ ایاے فراہم ک ی چھوٹا پ کیہوں گے۔ ا ںینہ ٹریجنر ایضرورت ہے ، سائٹ پر الئٹنگ   یک کیٹ  یکس ریبغ •  

ںی لطف اندوز ہونے کے لئے موزوں ہ  ںی جگہ م یرون ی ب  •  

 یک اراتیمع لیمندرجہ ذ نلی کے ممبروں پر مشتمل پ یونٹیاور کم یآف کلچر ، البان یتعداد محدود ہے۔ سٹ یک یکارکردگ ںیم لےیم

کا انتخاب کرے گا۔ وںی س / کمپنگروہپر  ادیبن  

 

کے لئے کھال ہے اور ہم مختلف پس منظر ، ثقافتوں اور اس  کیہر ا  ولیسٹیحد۔ ف یاور آرٹ فارم ک گروہوںکے اندر  ڈولیش •

ںیکرنا چاہتے ہ شیکے کام پ یسے کارکردگ گروہوںکے  ادہیسے ز ! 

ی ابیدست •  

ل یتفص یک یممکنہ کارکردگ •  

 یہ آزادی  کے تھیم کا کس طرح کا جواب دیتا ہے  •

 

 کمیونٹی پرفارمنس گرانٹ ہر گروہ میں £ 1000 تک کی دست یاب ہے 

کہ ںیسمجھتے ہ ہم  COVID-19 کہ کچھ  ہیاور  ںیہ  ئےیکرد دایپ لنجزیکے پار گروہوں کے لئے بہت سارے نئے چ ینے کوونٹر

  تیحما  یک گروہآپ کے  ںیم نےی۔ حصہ لیہو گ یک ںیدوبارہ مشق نہ یطور پر اس ک یکے بعد سے ذات 2020افراد نے مارچ 

،   ٹریفن )تھ ہیاور شوق یونٹیکم ابی۔ کام ںیکش کرسکتے ہ شی پ  یک رانٹگ  یچھوٹ یہزار پونڈ تک ک کیکرنے کے لئے ہم ا

درخواست  ی۔ آپ کںیگئے ہ ےی شرکت کے لئے منتخب ک ںیم لےیجو م گروہکرنے کے لئے   تیحما یس کگروہپرفارمنس ، کوئر( 

۔ںیگے کہ آپ گرانٹس کو کس طرح استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہ ںیکے حصے کے طور پر ہم پوچھ  

 

کرنے کے لئے  یفائیکوال گروہ  

یکس •  CV ںیسرگرم رہ ںیاور وروکشائر م یپوسٹ کوڈ ، کوونٹر  

جو عملہ ادا نہ کرے ںیبن میتنظ یمنفعت ریغ •  (MD / کو چھوڑ کر قاروںیموس ) 

ہو گروہموجودہ اور قائم  کیا •  



 

چاہئے۔  یہون ںیپر "معمول کے مطابق کاروبار" پر خرچ نہ گروہگرانٹ   

ہے اس کے کچھ مشورے؛ یکرسکت سےیمدد ک یآپ ک گرانٹ  

( یگ یادائ ی)زوم سبسکرپشنز ک ہرسلز یآن الئن زوم ر •  

 ملبوسات  •

 سامان •

مقام تک پہنچانا  ایمقام  •  

کوچ  کلی وو سےیج - ںیمعاونت کرتے ہ  ںیکا مظاہرہ کرنے م یکارکردگ  یباہر ک شنریکٹ یپر •  

ں یکا احاطہ کر نسیانشور  یک یذمہ دار یاپنے عوام •  

کے لئے یقیموس •  PRS  الئسنس 

تیرکن یورکس ک  ٹین  سےیاالئنس ج یکے کوونٹر  وںیسوسائٹ  ٹریتھ •   

 

 :شہر ثقافت اور البانی تھی ٹر کیا  مہیا کرے گا

 

۔ یتک معاہدہ ہوجائے گ 2021جون   11تک اور  2021 یمئ  31 قیتصد یک گروہوں تمام  

 

 ی کو کس طرح مکمل کرنے ک ی کارکردگ یگے کہ آپ ک ںیجیکے ساتھ بھ  تیمثال اس ہدا کی ا یک صیآپ کو خطرہ تشخ ہم

 ضرورت ہے۔

 

گے ںیکر رابطہ انیکے درم خیتار یک یاور کارکردگ یتو ہم ابھ ںیخدشات ہ ایسواالت  یکوئ ںیآپ کے ذہن م اگر  

  

اور فرنٹ آف ہاؤس معاونت فراہم   شنیکنی، ٹ جریمن  جیاسٹ کیفراہم کرنے کے لئے ا ڈیبھال کرنے اور فرسٹ ا کھید یک نیسامع ہم

گے  ںیکر  

 

بلی چھوٹا پورٹ کیس کے استعمال کے لئے اگروہہم ڈانس  کنی ہے ل کیکم کم ٹ  ولیسٹیف  PA گے۔  ںیفراہم کر  

 

اور اڑنے والوں   عےیکے ذر ایڈی، ہمارے سوشل م عےیسائٹ کے ذر ب ی و یک ٹریتھ یآف کلچر ٹرسٹ اور البان یسٹ یکوونٹر میٹ ہی

ی کرے گ ریتشہ یک  ولیسٹیف عہیاور پرنٹ کے ذر  

یذمہ دار یک گروہوںآپ کے  : 

کے طور پر استعمال  تیمثال ہدا ی)ہمار  یضرورت ہوگ یفراہم کرنے ک صیتشخ یکے لئے خطرے ک یکارکردگ یآپ کو اپن •

 کرتے ہوئے(۔ 

 یکاپ کی ا یک ٹی فک ی تک سرٹ خیتار یہے اور درخواست ک مہیب حیصح یک ی ذمہ دار یگے کہ آپ کے پاس عوام ںیبنائ ینیقیآپ  •

گے۔ ںیفراہم کر  

کے استعمال شدہ اور بچوں کے اداکاروں کے لئے   یقیموس یبھ یسے پہلے کس  یگے کہ کارکردگ ںیبنائ  ینی قیآپ اس بات کو  •

۔ںیمدد کر سکتے ہ   یتمام درست الئسنس موجود ہوں۔ ہم اس عمل کے ساتھ آپ ک  

گے۔ ںیپر عمل کر وںیسیپال یکلچر ٹرسٹ ک یآپ درخواست کے مطابق شہر کے سبھ •  



۔ یگ ںیاپنے تمام سامان کے لئے ذمہ دار رہ شہیہم اںیکمپن  •  

ں یکو کاٹ سکتے ہ وںیتو ہم کارکردگ  ںیہوجائ ابی، اگر وہ کام ںینہ رہ ادہی منٹ سے ز 40 اںیکارکردگ •  

۔ آپ کا ںیاور جلد سے جلد نکل ںیکا مظاہرہ کررہے ہ یجو آپ کے بعد کارکردگ ںیغور کر ںیبراہ کرم ان لوگوں کے بارے م •

  15کے اختتام سے  یعام طور پر کارکردگ ہی،  یضرورت ہو گ یکرے گا جب آپ مرحلے کو صاف کرنے ک انیمعاہدہ اس وقت ب

۔ںیکرنا چاہتے ہ  شیپ  ایک ںیم لےیکہ آپ م ںیاس بات پر غور کر یپر ہے۔ برائے مہربان یدور یمنٹ ک  

ہہیشب  یک اریاچھے مع کیتک ا 2021جون   7 •  ( 1کم سے کم  MB)  ای ہیحال یآپ ک ہہی۔ شبںیفراہم کر یکاپ یالفاظ ک  200اور 

کے فٹ ہونے کے لئے اس کو تراشنے  ٹسیمپلیٹ  یراتیہے۔ تشہ ںیعبارت نہ یکوئ ںیچاہئے جس م ی ہون یک یکمپن ای داواریپ ہیحال

ہے۔  یضرورت پڑسکت یک  

 

 میں کیسے شامل ہوں؟ 

 گروہوںشکلوں اور  یآرٹ ک یاور واروکشائر سے تعلق رکھنے وال یشامل کوونٹر  ںیم لےیکہ م ںیبنانا چاہتے ہ ینیق یاس بات کو  ہم

۔ ںیشامل ہونا چاہتے ہ  وںی ک ںیم لےیاور آپ اس م ںیجاننا چاہتے ہ دیمز ںیکے بارے م  گروہتوازن موجود ہے لہذا ہم آپ کے  کیکا ا

ںیں بتا سکتے ہیاپنے بارے م ںیآپ ہم : 

درخواست فارم کو مکمل کرنا: آن الئن درخواست فارم عہیلنک کے ذر لیدرج ذ •  OR 

ںیہم •  darren.knapton@albanytheatre.co.uk   ورڈ ورژن   کیدرخواست فارم کا ا  عہیکے ذر لیم یپوسٹ پر ا ایپر

درخواست پر یک رنیڈ عہیکے ذر لیم یا ایہے   ابیڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے دست ہاںی۔ جنایبھ  

ںی گئ یجیبھ  ںی، ہم عہیکے ذر یہم منتقل  ںیمثال یک گروہآپ کے  ای ادہیمنٹ سے ز 4ورژن کا اشتراک ،  ویآڈ ای ویڈیو کیا •  

 

تر  ادہیز ںیکے بارے م  گروہاپنے  ںیاور ہم  ںیکر شیکام کرتا ہے اسے پ نیآپ کے لئے بہتر یکہ آپ جو کچھ بھ  ںیہم چاہتے ہ 

۔ںیبتائ   

 دیاور مز ں یسے مل سکتے ہ نی، جہاں آپ منتظم ںیمنعقد ہو رہے ہ یسرجر شنیک یپلیا ولیسٹ یف ٹیر یجن -دو  ںیم یپاس مئ ہمارے

۔ںیسواالت پوچھ سکتے ہ  

 

اس پر ہوں گے ہی : 

( عےیبجے )آن الئن زوم کے ذر 7بجے سے شام  6، شام  یمئ 11 منگل  

( ںیم ٹریتھ یطور پر البان یبجے تک )شخص 7بجے سے شام  6، شام  یمئ 20 جمعرات  

ںیکر مالحظہ : http://coventry2021.co.uk/ ںی کر  اریاپنے ٹکٹ بک کروانے کے لئے ت  

 

ں یخیتار ی دیکل  

 

بجے  5شام   یمئ 24: خ یتار یکے لئے آخر درخواستوں   

جائے گا  ا یتک مطلع ک 2021 یمئ  31کو  گروہوں  ابیکام  

ی جائے گ ی شکل د ی ء تک حتم 2021جون  4کو  ڈولیکے ش ولیسٹیف  

 

  رنی: ڈںی، براہ کرم رابطہ کر ںیجگہ بک کر یپر اپن شنیس شنیانفارم ای  ںیگفتگو کے کے لئے ، سواالت پوچھ ںیکے بارے م لےیم
لیم یا ایپر  729  521 07826 پٹنین  darren.knapton@albanytheatre.co.uk پر 

 
 

 رسائی اور اعانت 



اس  ای نے یحصہ ل ںیم لےیشامل ہوسکے۔ اگر آپ کو م ںیکہ ہر شخص اس موقع م ںیبنانے کے لئے پرعزم ہ ینیق یاس بات کو  ہم

کا استعمال کرتے  التیتفص یک لی۔ برائے کرم ذںیضرورت ہو تو براہ کرم ہمارے ساتھ بات کر یمدد ک یاضاف ںیم نےیحصہ ل ںیم

۔ںیکو کس طرح پورا کرسکتے ہ اتیضرور یک ڈجسٹمنٹیا ایمدد  یہم آپ ک ہک ںیکر الیہوئے اس بات پر تبادلہ خ  

 پر  darren.knapton@albanytheatre.co.uk ڈیرن نیپٹن 07826 521 729 پر یا ای میل

 

 اکثر پوچھے گئے سواالت

منسوخ   یکارکردگ  یاداکاروں کے لئے مؤثر سمجھا جاتا ہے تو اس ک ای  نیہے اور اگر حاالت کو سامع ںیگنجائش نہ یکوئ یموسم ک

۔یجائے گ یکرد  

کے کے لئے   یشور اور ممکنہ سرگرم گریہے اور اس لئے براہ کرم اس جگہ کے ارد گرد د یہوسکت یجگہ عوام کے لئے کھل ہی

۔ںیرہ اریت  

 سامعین نشان زد ‘بلبلوں’ میں بی ٹھیں گے۔ 

 

 یگروہوں ک ابیکام ںیم یاریت یرضاکارانہ موقع ہے تاہم ہمارے پاس تہوار ک کیا ہیرضاکارانہ موقع ہے؟ شرکت کے لئے  ہی ایک

ہے۔   ابیگرانٹ دست ںیمدد کے لئے محدود تعداد م  

 

 گروہوںاور نوجوانوں کے  ہی، شوق یموقع برادر ہی ں؟یہم درخواست دے سکتے ہ ایہوں تو ک گروہکا  یورانہ کارکردگ شہیہم پ اگر

 کے لئے ہے۔ 

 

 ںیکر ت یآرٹ فارم پر منحصر ہے اور ہم آپ سے بات چ ہی ہے؟ ایسائز ک ادہیسے ز ادہیز ںیان م ں یحصہ لے سکتے ہ گروہ جو

گے۔ ںیکر صلےیف ںیرہنما خطوط کے سلسلے م  یپر اور حکومت ادیبن یک سی کے وقت ک ولیسٹیگے اور ف  

 

گے تاہم ڈانس  ںیکھی کو د گروہوں وزکیم یپر کس ادیبن  یہم معاملے ک ں؟یہم درخواست دے سکتے ہ ایک ںیہ نڈیب یمقام کیا ہم

یس یچھوٹ کیکے لئے ا وزکیکے لئے م  گروہوں  PA ۔ یہوگ ںینہ  ابیدست شنیٹ یامپل یکے عالوہ سائٹ پر کوئ  

 

  ابیچالنے کے قابل ہے دست یقیجو موس بلیچھوٹا پورٹ  کیا ساؤنڈ سسٹم موجود ہوگا؟ یکوئ لئےیکے استعمال ک گروہہمارے  ایک

 ڈیپ یآئ ایفون  لئےیک  یقیموس ی۔ براہ کرم اپنںیفراہم کر یقیموس یپر اپن  کیاسٹ  یموریلگا ہوا ، م بلیل ںیم بی ہوگا۔ براہ کرم ترت

۔ ںیفراہم نہ کر  

 

ںی نہ  ہوں گے؟ کروفونیمائ لئےی کے استعمال ک گروہ رےیم ایک  

 

 نیہے کہ ہم اس تہوار کے گر ںیاس بات کا بہت امکان نہکا کمرہ موجود ہوگا؟  یلی تبد یکے دن جگہ پر کوئ یکارکردگ  یہمار ایک

پہنچ کر اپنے  ںیملبوسات م یگے۔ برائے مہربان ںیکرنے کا کمرہ فراہم کر سک  لیوجہ سے اس دن کو تبد یک تی نوع یک سیاسپ

۔ںیرہ اریپرفارمنس ڈے پر شرکت کے لئے ت  

 

گے۔  ںیجائ ےیک  ایالخالء سائٹ پر مہ  تیب الخالء ہوں گے؟ تیسائٹ پر ب ایک  

 

  زیانگ  رتیپرفارمنس ح ںیم  ولیسٹیف ٹی ٹ یریکہ جن  ںیکرتے ہ دیہم امہوگا؟  یاہل خانہ اور دوستوں کے لئے قابل رسائ  رےیم لہیم ایک

ٹکٹا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو  کنیمفت ہے ل لہی۔ میہوگ یاور ہر عمر کے لوگوں کے لئے قابل رسائ یتوانائ یطور پر متنوع ، اعل

،   ںیتاکہ شو سے لطف اندوز ہوں اور دوسرے کنبوں سے مل ںی اپنے ساتھ الئ  اںیکرس یاور اپن ککہ وہ پکن ںیہ تےیدعوت د

۔ںیپرفارمنس کے ساتھ ساتھ جگہ سے لطف اٹھائ  



 

  یبھ مپی واال ر ےی پہ لئےیک نےید یتک رسائ جیفٹ چوڑا۔ اسٹ 32 بیکے قر یفٹ اونچائ 1اور  یفٹ گہر 12بڑا مرحلہ ہوگا؟  کتنا

 ہوگا۔ 

 

کے لئے   ولیسٹیاس سال کے ف ؟ںیدرخواست دے سکتے ہ یہم پھر بھ ایہے ، ک ںینہ میمق ںیاور واروکشائر م یکوونٹر  گروہ ہمارا

کیتوجہ ا یہمار  CV ہے۔ یاور نمائش کررہ دیتائ  یک توںیصالح نیقیناقابل  یک گروہوں یمبن ںیپوسٹ کوڈ م  

 

آنے والے  لہیم ہیکہ  ںیہ ہیخواہشات  یہمار  ں؟یراستے ہ یملوث ہونے کے اور بھ  ںیاس م ایہے تو ، ک ںینہ ابیکام گروہہمارا  اگر

گے   ںیس رکھنا پسند کرگروہ پر  سیب  ٹایرہ سکتا ہے۔ ہم اپنے ڈ یجار یبھ ںیبرسوں م

۔ںیآگاہ کرسک  ںیمواقع کے بارے م د یمز ںیتاکہ ہم آپ کو مستقبل م  

 

 

 

کا حصہ ہے۔  یپرچم بردار پروگرام # لوکونٹر کیتعاون حاصل کرنے واال ا یمال عےیفنڈ کے ذر یونٹ ی کم یالٹر شنلیپروگرام ن ہی  


