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األحد 8/4
فرقة الطبول النوبية والآالت امل�صرية وفرقة ح�سب اهلل بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة م�صر اخلريوم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م

الخميس 8/8
فرقة املعهد العاىل للمو�سيقى (الكون�سرفتوار) �أكادميية الفنون 8م

األحد 8/25
احتفالية ر�سالة �سالم
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م

الجمعة 8/30
مبنا�سبة االحتفال بالعام الهجرى اجلديد
فرقة �سماع للإن�شاد الدينى واملو�سيقى الروحية 8م

فرقة التنورة التراثية
أيام السبت واإلثنين واألربعاء
من كل �أ�سبوع ال�ساعة 7,30م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
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الخميس 8/1
عر�ض م�سرحى بعنوان “حكاية وطن”
نتاج ور�شة امل�سرح باملركز � ،إخراج �أحمد زكريا 7م

الورش الفنية
السبت و الثالثاء من كل أسبوع
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ

األحد واألثنين واألربعاء من كل أسبوع
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية
من �سن � 10سنوات حتى �18سنة �إ�شراف �أ .بالل ال�شيخ 2ظ

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء �إ�شراف �أ�.أحمد زكريا4م

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز �إ�شراف �أ .هبة رم�ضان (الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)

قصر األمير طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :
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األربعاء 8/7
(قاعة ال�سينما)
�صالون م�صر املبدعة (يا رايحني للنبى الغاىل)
تقدمي ال�شاعر حممد بهجت والفنانة �سمرية عبد العزيز
مب�شاركة املطربة رباب ناجى واملطرب م�صطفى �سامى
مبنا�سبة االحتفال بعيد الأ�ضحى املبارك 7,30م

طوال شهر أغسطس
(قاعة امل�سرح)
عر�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
نتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :
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السبت 8/3
l

جولة وندوة بيت املعمار امل�صرى 1ظ5-م

نادى القراءة فى فل�سفة العمارة مع م .طارق وجيه -م .حممد عماد 5م
ندوة العقيدة والرمز فى عمارة املعابد فى م�صر القدمية د/مي�سرة عبد اهلل ح�سني 7م
l

l

الثالثاء 8/6
ندوة «الإقليمية املعا�صرة» العمارة ك�أحد �أ�شكال املقاومة م� .إ�سالم امل�شتوىل 7م

الثالثاء 8/27
ندوة تاريخ املدار�س فى العمارة الإ�سالمية للباحث يو�سف �أ�سامة 7م

السبت 8/31
نادى القراءة فى فل�سفة العمارة م/طارق وجيه – م .حممد عماد 5م
عر�ض اخلياالت والدالالت فى تفكيك عمارة املتاهات د� .أ�شرف بطر�س 7م
l

l

بيت المعمار المصرى
�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :
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قاعة آدم حنين
بمركز الهناجر للفنون
السبت 8/3
افتتاح معر�ض �أعمال الفنانني الأفريقني
الذين �شاركوا يف الدورات ال�سابقة
من ملتقى الأق�صر الدوىل للت�صوير
مبنا�سبة رئا�سة م�صر للإحتاد الأفريقى
بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى
وي�ستمر حتى الثالثاء � 6أغ�سط�س6 ،م

مركز الهناجر للفنون
(قاعة السينما)
الخميس 8/1
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م

السبت 8/3
نادى ال�سينما االفريقية 7م

الخميس 8/8
نادى ال�سينما الهندية 7م

السبت 8/17
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 5م

الخميس8/22
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م

السبت 8/24
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

اإلثنين 8/26
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م

مركز الهناجر للفنون
�ساحة دار الأوبرا امل�صرية
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الخميس 8/8
�صالون مقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
ي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7م

السبت 8/31

حفل �شباب الغناء العربى احتفا ًال بر�أ�س ال�سنة الهجرية
بقيادة املاي�سرتو  /مدحت عبد ال�سميع 7م

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ت27879187:
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السبت 8/3

اإلثنين 8/19

عر�ض بانتومامي 7م

ندوة وور�شة (كيفية اكت�شاف املواهب
وتنميتها وتنمية الإبداع) 1ظ

حفل �إن�شاد دينى مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
«فرقة النيل للآالت ال�شعبية»
بالتعاون مع الهيئة العامة لق�صور الثقافة 7م

الخميس 8/22

األربعاء 8/7

السبت 8/17

عر�ض فقرات من ال�سريك القومى 6م

السبت 8/24

نادى �سينما الأطفال لذوى القدرات اخلا�صة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

برنامج حلوة يا بلدى (رحلة �إىل القلعة) �10ص
�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل بعنوان (م�ستقبل الثقافة والفنون والتعليم)
يدير ال�صالون الكاتب حممد ال�شافعى وي�صاحبه فقرة غنائية لفريق كورال املركز 7م

من  18حتى 8/22

األحد واإلثنين 8/26،25

ور�شة يال نلعب م�سرح
ا�شراف� /أ�.سها كحيل 4ع�صر ًا

م�سرح عرائ�س بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 7م

l

l

الخميس 8/29
حفل فنى لفرقة الليل واملوال للمو�سيقى العربية بقيادة الفنان  /ر�أفت ي�سرى
«�سعر التذكرة 50جنيه»

األربعاء من كل أسبوع

مركز طلعت حرب الثقافي

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
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عر�ض فيلم للأطفال 5م
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األحد واألربعاء من كل أسبوع

السبت 8/24

عربعن نف�سك مع د .هدى الأن�شا�صى 1ظ

حفل للفنان طارق عادل عبدالعزيز الأزهرى وفرقته
( �سعر التذكرة  25جنيه) 8م

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع
ور�شة كمبيوتر للأطفال 12ظ

أيام السبت واإلثنين واألربعاء
من كل أسبوع

السبت والخميس من كل أسبوع

ور�ش فنية متنوعة �إ�شراف �أ�.إميان عبد الرازق 4ع�صر ًا

تعليم العود والبزق واملندولني
«4م9 -م» تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى

األحد واألربعاء من كل أسبوع
ور�ش �أورجامى وموزايك �إ�شراف �أ.هبة �أنور 12ظ

أيام السبت و الخميس من كل أسبوع

الخميس من كل أسبوع

تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف
«3م6 -م»

تعليم ا�سا�سيات الر�سم �إ�شراف �أ.مروة جمدى 12ظ

األحد واإلثنين من كل أسبوع
ور�شة م�شغوالت جلدية �إ�شراف �أ�.أمرية عبد املنعم 2ظ

السبت والخميس من كل أسبوع
ور�شة �إلقاء �شعر �إ�شراف �أ .فوالذ عبداهلل الأنور 1ظ

السبت والخميس من كل أسبوع
بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3ع�صر ًا

السبت  8/24و8/31
ور�شة فنية لذوى القدرات اخلا�صة �إ�شراف �أ .خلود على �11ص
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بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :
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األحد 8/4

فى الفترة من  8/5حتى 8/9
برنامج أجازة سعيدة

الفقرة الأوىل :ور�شة �شباب ال�شعراء
من جامعات م�صر  4ع�صر ًا
الفقرة الثانية� :أم�سية �شعرية ل�شعراء اال�سكندرية  7م

(ور�ش فنية -عرو�ض متنوعة للأطفال-
فقرات من ال�سريك عرو�ض افالم كارتون)

األحد 8/18

اإلثنين 8/5

الفقرة الأوىل :ور�شة ال�شعراء الهواة  4ع�صر ًا
الفقرة الثانية� :أم�سية �شعرية ل�شاعرات م�صريات  7م

حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7,30م

الجمعة من كل أسبوع

األحد 8/25
�صالون ال�شاعر عبد املعطى حجازى
ومناق�شة التجربة ال�شعرية لل�شاعر �صالح عبد ال�صبور
مبنا�سبة ذكراه الثامنة والثالثني  7م

عر�ض خيال الظل واالراجوز 7,30م

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

الورش الفنية
ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.

بيت السحيمي

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز
ت25 913391:
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المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �شبكة االنرتنت
املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg

المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز

�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص بالف�سطاط،
م�صر القدمية ،ت27412324:
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الفنون التشكيلية
األحد والثالثاء من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل �إ�شراف �أ .حممد ح�سني 4-12

األحد من كل أسبوع

Sunday 4 / 8

األحد 8/4

(Naguib Mahfuz by International

افتتاح معر�ض جنيب حمفوظ بري�شة فنانى العامل
بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري
وي�ستمر حتى 7 -8/20م

Artists’ brush) exhibition opening
in collaboration with the Egyptian
Cartoon Association at 7pm.

ور�شة تعليم الر�سم �إ�شراف دعاء فتحى 1,30-12ظ

الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة فوتو�شوب �إ�شراف �أ .هدى �صالح 1-10ظ

األحد واألربعاء من كل أسبوع
ور�شة اعادة تدوير خ�شب �إ�شراف �أ .مرمي الي�شع 2-12ظ

األثنين والخميس من كل أسبوع

opent until 20 /8

الخميس 8/29
عرو�ض �سينما جنيب حمفوظ
بق�صر ال�سينما التابع للهيئة العامة لق�صور الثقافة
ويعقبها ندوة مع النقاد والفنانني
الذى �شاركوا فى هذه الأعمال 7م

ور�شة �أ�شغال فنية �إ�شراف �أ .هالة �أنور 1-10ظ

Thursday 29 / 8
Naguib Mahfouz Cinema
At Cinema Palace Of the General
Authority for Culture Palaces, followed
by a seminar with critics and artists
who took part in these works. 7pm.

السبت من كل أسبوع

األحد 9/1

ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ� .إميان �سليمان 1-11ظ

معر�ض �أهم وثائق جنيب حمفوظ وندوة يديرها
الكاتب طارق الطاهر فى ذكرى

(Naguib Mahfouz's Important

فقرات من ال�سريك القومى 12ظ

وفاة الأديب الكبري جنيب حمفوظ 7,30م

documents) Exhibition In memory of

األربعاء 8/21

Sunday 1 / 9

the passing of the great writer Naguib
Mahfouz, and a seminar conducted by

مركز إبداع الطفل «بيت العيني»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

متحف نجيب محفوظ
22

خلف جامع الأزهر ،الدرب الأحمر ،حمافظة القاهرة

writer Tariq El- Taher . 7.30pm
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