ب ی��� ن� ڈ� کے ب��ارے �م ی�ں

�
م
ع
ل
ما�
و� ت

اس �کی ��ق ی�م
� �ک ی�ا � ہے
ت

بچوں اور نوجوانوں کو فارغ اوقات میں بینڈ میں حصہ لینے کے لیے یہ کوئی مہنگی رس گرمی نہیں ہ
زیادہ تر نوٹس موسیقی آالت اور یونیفارم ساالنہ فیس میں ہی شامل ہوتے ہیں تاکہ مہنگے اخراجات
نہ ہو ٹورز اور کچھ مسیقی کالسوں کی
فیس فالتو سے ہو سکتی ہے
مقامی بینڈ سے رابطہ کرکے پتا کریں کہ ساالنہ فیس کتنی ہوسکتی ہے
رضورت کے تحت کچھ خاندان ضلعی انتظامیہ سے رجوع کرکے مدد لے سکتے ہیں
وہ متام لوگ جو بچوں اور بینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ پولیس رسٹیفیکیٹ لے کر جمع کرواتے ہیں
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آپ پینڈ میں مختلف چیزیں سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ
• ساز بجانا سیکھتے ہیں
• امختلف انداز کا میوزک سیکھتے ہیں
• ایک دورسے کو سنتے ہیں
• ایک دورسے سے تعاون کرنا سیکھتے ہیں
• ایک دورسے کا احرتام کرنا اور خیال رکھنا سیکھتے ہیں
«تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو بچے آلہ بجانا سیکھتے ہیں ان کو زبان  ،ریاضی میں بھی فوائد ہوتے ہیں ،
اور ان کی یادداشت کو بھی مستحکم کر سکتا ہے  ...ہر بار جب آپ مشق کرنے پر بیٹھتے ہیں تو  ،آپ خود
کو قابو  ،توجہ اور میموری دونوں کی تربیت دیتے ہیں»
)(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539

سہولت اور شمولیت

ناروے نے  ،فرصت کے اعالمیے کے ذریعہ  ،فرصت کی رسگرمی میں حصہ لینے کا موقع حاصل کرنے والے
متام بچوں کے ساتھ خود سے وابستہ کیا ہے۔ فرصت کا اعالن اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق
سے متعلق کنونشن کے آرٹیکل  31پر مبنی ہے  ،جس میں کہا گیا ہے کہ متام بچوں کو تفریح
اور کھیلنا  ،اور فنون اور ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کا حق ہے۔--یہ رصف مالی معامالت پر
ہی نہیں ہوتا ہے  ،لیکن بینڈ کو الزمی طور پر مشقوں کا اہتامم کرنا چاہئے تاکہ ہر ایک سطح ،
جنس  ،عمر  ،مذہب  ،جسامنی حدود وغیرہ سے قطع نظر حصہ لے سکے

بینڈ میں شامل ہونے والے بچوں کے والدین سے کیا توقع کی جاتی ہے ؟

بینڈ میں شامل ہونا رضاکارانہ تنظیمیں ہیں بلکل ویسے ہی جیسے باقی رضاکارانہ تنظیم ہوتی
ہیں
ان تنظیموں کو ممربان اور ان کے رسپرست مل کر چالتے ہیں
مقامی سکول میں کتنی رسگرمیوں کی رضورت ہوتی ہے یہ مختلف اسکول میں مختلف ہوتی ہے
آپ مقامی بینڈ سےرابطہ کرکے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں
والدین کی رسگرمیاں مثال کے طور پر جب پریکٹس ہوتی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا کیک بنا کے دینا یا
دورسے کاموں میں بینڈ کی مدد کرنا ہو سکتی ہے

والدین کے لئے رسگرمیاں والدین کے لئے ایک دورسے کو جاننے کا ایک بہرتین موقع
ہوسکتی ہیں۔ والدین جو اپنے بچوں کی تفریحی رسگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ مثبت ہیں  ،حاالنکہ کچھ بچے
اور نو عمر افراد اسے قدرے رشمندہ تعبیر کرتے ہیں۔
بینڈ پر جمہوری طور پر حکومت کی جاتی ہے جہاں  15سال سے زیادہ عمر کے والدین اور ممرب یہ فیصلہ کرتے
ہیں کہ بورڈ میں کون بیٹھے گا۔ بورڈ پر رہنا والدین اور  15سال سے زیادہ عمر کے ممربوں کو بینڈ میں زیادہ
فعال طور پر شامل ہونے کا موقع فراہم کرتا

بینڈ کیا ہے؟

بہت زیادہ بچے اور نوجوان میوزک بینڈ میں میوزک بجاتے ہیں لیکن اصل میں یہ کیا ہے ؟
میوزک بینڈ میں ہمیں بانرسی اور مختلف ساز بجانے کی تربیت ملتی ہے جو ہم دورسوں کے
ساتھ مل کر بجاتے ہیں
یہاں ہم کو منتخب کرنے کے لئے مختلف میوزک آالت ملیں گے
اصول کے طور پر ہر کوئی اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ کونسا آلہ بجاناپسند کرتا ہے مگر آخر
پہ استاد ہی فیصلہ کرتا ہے
میوزک بینڈ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اسکول کا بینڈ یہاں رصف بچے اور نوجوان ہی حصہ لے سکتے ہیں
جرنیشن بینڈ اس میں بچے نوجوان اور بالغ افراد حصہ لے بالغوں کا بینڈ یہاں پہ رصف بالغ افراد عموما 15
سال سے بڑے حصہ لے سکتے ہیں
آپ اسکول کےبینڈ میں تقریبا سات سے نو سال کی عمر سے لے کے  19سال تک سیکھ سکتے ہیں
یہ مختلف سکولوں میں مختلف ہوتا ہے یہاں لڑکیاں اور لڑکے دونوں سیکھتے ہیں
ملک بھر میں مختلف جگہوں پر بینڈ پائے جاتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ اپنے فن کا مظاہرہ
کریں
جو لوگ میوزک بینڈ میں بجاتے ہیں ان کو موسیقار کہا جاتا ہے جب موسیقار اسکول میوزک بینڈ
میں رشوع کرتے ہیں ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جو کہ یہ ہے aspiranter/rekrutter/
 .juniorerیہاں موسیقار پہلے ساز سے سیکھتے ہیں اور پھر بعد میں مل کے بجاتے ہیں اکرث
جگہوں پر
اپنے ٹیچر ساز بجانا سکھاتے ہیں جن کو اپنے کام میں مہارت حاصل ہوتی ہے کچھ عرصہ ساز
سیکھنے کہ بعد دورسوں کے ساتھ مل کر ساز بجاتے ہیں اگر بڑے کنرسٹ شامل ہونا ہو تو
دورسوں کے ساتھ ساز بجاتے ہیں جو کہ کچھ عرصہ سیکھ چکے ہوتے ہیں
میوزک بینڈ میں شامل ہونا ایک ایسی رسگرمی ہے جو آپ پوری زندگی جاری رکھ سکتے ہیں
موسیقاروں کو کبھی بڑھاپے کی وجہ سے بینڈ کو چھوڑنے کی رضورت نہیں ہے
ملک بھر میں مختلف جگہوں پر بینڈ پائے جاتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ اپنے فن کا مظاہرہ
کریں

کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے  maiناروے میں زیادہ تر میوزک بینڈ کو 17

لیکن بینڈ کے اس مختلف اوقات میں مختلف رسگرمیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کنسلٹنٹ ،ویک اینڈ سیمینارز ،بینڈ
ٹورز میں حصہ لیتے ہیں موسیقاروں کے لئے ،بینڈ ٹورز اہم ہوتے ہیں

بینڈ میں کیوں شامل ہوا جائے ؟
بینڈ میں شامل ہونے کی وجہ سے بندہ اپنے عالقے یا شہر کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے
ہفتے میں دو دفعہ موسیقار پریکٹس کرتے ہیں
بینڈ میں شامل ہو کر آپ اپنے مقامی ماحول کو اچھا اور محفوظ بنانے میں کردار ادا کر--
سکتے ہیں
اخالقی ماحول بینڈ کا ایک حصہ ہے جہاں پہ پرانے موسیقار نئے آنے والے موسیقاروں کا خیال کرتے ہیں اور
ان کی مدد کرتے ہیں
بینڈ میں سبھی لوگ اہم ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑکی ہے یا لڑکا ،آپ خاموش ہے یا آپ
شور کر رہے ہیں آپ نے ابھی رشوع کیا ہے یا آپ سازوں میں ماہر ہیں

