
Sohaya Visions and Mukul and Ghetto Tigers present 

Silent Sisters-Brother Unhinged 

ےپر بااثر ڈرام تقسیم کی لکم دو  

ہدایت کار مکل احمدکی تحریر اور  رامندر کور  

.ہو گئے تقسیم ملک دوآدھی رات:  1947اگست   15 

الکھ افراد نے نئی تخلیق شدہ سرحدوں کو پار کر دیا جس میں انہوں نے امید کی تھی 15 قریب قریب    

ہزار کے ساتھ زیادتی ہوئ ، اغوا کر لیا گیا، اور  کہ وہ حفاظت میں رہیں گے . اس عمل میں، سینکڑوں

 ہالک ہو گئے۔

میں پنجاب اور بنگال کے تقسیم کی یاد پر  1947 ،کی مقبول پیشکش کی وجہ سے "خاموش بہنوں"

عام لوگوں  .ہے خدمت کے ساتھ مل کر ایک وسیع کارکردگی کے ساتھ ڈرامہ پیش "برادران ناگوار"

 نے اپنے تجربات کو بے نقاب کر کے، "برادران ناگوار-اموش بہنیںخ"سے غیر معمولی کہانیاں، 

.ہے زبردست تحریر، زبانی تاریخ، اور تخیل کی طاقت سے تیار کیا  

پہال ڈرامہ مغرب میں نور اور امرت کی زندگیوں پر مرکوز ہے. دوسرا ڈرامہ جزوی طور پر مشرق 

 1980شنا کی تقسیم پر مرکوز ہے ، جن کی وراثت غیر جانبدار طور پر برطانیہ میں میں جمال اور کر

.ہوئی پیش کے دہائیوں میں ایک ساتھ  

2016خاموش بہنوں کا جائزہ،   

سابق ) .نمونہ ایک بہت حساس عالقہ کے ارد گرد، خوبصورت طور پر پیش کیا کا گیدکارکر بہترین
(لیامیئر راج شرما، کر    

 .ریز کبیر .)رپٹ، بہترین ہدایت کاری اور کاسٹ اور عملہ ہر ایک نے اعتماد کا مظاہرہ کیازبردست اسک
( تمرند تھیٹر کمپنی  

کنک 5. £ 8£ + سال کے لئے موزوں ہے. ٹکٹ 8ڈرامہ   
 

------------------ 

Rich Mix, London, E1 6LA. Box office 020 7613 7498 

1.00pm Friday November 17, 2017 (invited audience only 

festivalsandevents@towerhamlets.gov.uk) 

7.00pm Friday November 17, 2017 

7.00pm Saturday November 18, 2017 

 

Hawth Studio, Crawley, RH10 6YZ Box office. 01293 553636 

7.30 pm Tuesday November 21, 2017  

 

A linked exhibition to the performance will be held at the new Crawley Museum in 

April 2018.  www.crawleymuseums.org 

twitter.com/SohayaV twitter.com/mukulahmed 

www.sohayavisions.com   www.mukulandghettotigers.com 


