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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581
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األربعاء 2/15
�صالون »م�صر املبدعه« بعنوان )مر�صى جميل عزيز( مع ال�صاعر حممد بهجت 7م.

 الخميس 2/16
حفل �صنوى للطالب املتفوقني باخلليفه بالتعاون مع نقابة املهن التعليمية 

األحد 2/19
ندوة توعيه بعنوان )مواجهة ال�صغوط والأزمات( بالتعاون مع الإدارة التعليمية

اإلثنين 2/20
لقاء مفتوح مع طالب املدار�ش بعنوان )املواطنة( بالتعاون مع الإدارة التعليمية 

الخميس 2/23
حفل غنائى لفريق كورال املركز فى اطار ختام الأن�صطة

باأجازة ن�صف العام الدرا�صى 7م.  

الـــورش الفنيــــة
- ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز: اأيام الأحد - الأربعاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع 4م. 

-ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية:

اأيام الأحد - الإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 3م.

- ور�صه اإعداد املمثل وفنون امل�صرح وور�صة حكى واإلقاء:  

اأيام ال�صبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 12ظ.

- ور�صة اأ�صغال فنية لطالب املدار�ش:

اأيام الأحدالثالثاء واخلمي�ش

من كل اأ�صبوع



قبة الغوري
 111 �صارع الأزهر، الغورية، ت: 25060227
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األحد2/5
 فرقة الطبول النوبية والآلت ال�صعبيه امل�صرية

بال�صرتاك مع فرقة ح�صب اهلل 8م. 

األحد2/12
عر�ش »طقو�ش ال�صمو« ي�صم )فرقة �صماع لالإن�صاد ال�صوفى- فرقة �صماع للرق�ش 

ال�صوفى املولوى- فرقة الرتانيم الكنائ�صيه- جمموعه مميزة من الأ�صوات من 

اأقاليم م�صر املختلفه- فرقة الرتانيم والأحلان القبطية(  8م.  

األحد2/26
عر�ش م�صرح احلقيبة »عر�ش ح�صب اهلل ال�صابع ع�صر«

عر�ش توثيقى ومتثيلى وغنائى يقدم تاريخ

فرقة ح�صب اهلل و�صارع حممد على 8م. 

�سعر التذكرة )5 جنيه للم�صري - 30 جنيه للأجنبي(



مركز اإلبداع الفني
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446
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)قاعة السينما( 
2/1 حتى 2/7

اأ�صبوع الأفالم املغربية بالتعاون مع �صفارة املغرب 6م. 

2/16
حفل افتتاح امللتقى الدوىل  للر�صوم املتحركة )الدورة العا�صرة( 7م. 

2/19  حتى 2017/2/22
مهرجان ال�صروق ل�صينما ال�صباب )الدورة الثانية( 

2/26 حتى 3/2
عرو�ش اأ�صبوع اأفالم اليابان بالتن�صيق مع »موؤ�ص�صة اليابان« 6م.  



بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«

�صارع املعز   ت:27879187
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الخميس 2/9
�صالون »مقامات« بال�صرتاك مع الربنامج الثقافى الإذاعى للفنان الكبري

هانى  �صنوده ويعقبه حفل ري�صتال 8م. 

الخميس 2/16
�صباب الغناء العربي للفنان اأحمد جمال والفنانة �صمر �صفوت 8م. 

األحد 2/26
فرقة اأحلان م�صرية بقيادة د. عالء فتحى 8م. 

الثالثاء 2/28 
ور�ش عمل مو�صيقية بني الفرقة النم�صاوية ال�صهرية »كون�صيليوم موزيكم فيينا« 

وبع�ش املو�صيقيني امل�صريني



بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، 

القلعة،  تليفاك�ش: 0225117043
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األربعاء 2/1
دورة تدريبية حتمي�ش ال�صباب للعمل التطوعى واأثره على النف�ش واملجتمع »مويك« 

الن�صاط الطالبى- جامعة القاهرة »2ظ.-8م.« 

السبت 2/4
ور�صة عمل »ف�صلنا برة الف�صل« ور�صة عمل لالأطفال »9�ش.- 3م.« 

الخميس 2/9
ور�صة عمل »اخلرائط الت�صميمية« »9�ش.- 7م.« 

األحد2/12
- عر�ش اأعمال طالب كلية الفنون اجلميلة-جامعة حلوان »9�ش - 12ظ«

- معر�ش م�صروعات طالب ق�صم العمارة- الأكادميية البحرية »درا�صات مرئيه« 6م. 

السبت 2/25
حما�صرة مدخل منهجى للت�صميم املعمارى »مع تطبيقات على املتاحف«

املعمارى حمدى �صطوحى 6م. 

الثالثاء 2/28
ال�صالون الثقافى »�صحبة بيت املعمار« التاأويل الب�صرى لل�صكل املعمارى

مع املعمارى ع�صام �صفى الدين 6م. 



مركز إبداع الطفل
بيت العيني

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
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2/1 حتى 2/4: ور�صة تنمية مهارات
الإبداع والإبتكار اإ�صراف اأ. اإميان �صعيد: اأيام ال�صبت »11�ش.« 

2/1 حتى 2/4: ور�صة ال�صعر اإ�صراف اأ. اإميان عبد اهلل 
2/1 حتى 2/9: ور�صة البانتومامي اإ�صراف اأ. �صريف عبد اهلل:

اأيام الأحد واخلمي�ش »5م.-7م.« 

2/1 حتى 2/7: ور�صة تدريبات امل�صرح اإ�صراف اأ. حممد عزت:
اأيام ال�صبت والثالثاء »12ظ.-3م.« 

2/1 حتى 2/8: - ور�صة الراب اإ�صراف اأ. حممد عبد العزيز واأ. حممد �صابر:
اأيام الأحد واخلمي�ش »1ظ.« 

- ور�صة حتريك العرائ�ش املاريونيت اإ�صراف �صوزان حم�صن »5م.-7م.« 

2/1 حتى 2/28: ور�صة الن�صاط الثقافى اإ�صراف اأ. اأمل حممد:
اأيام الإثنني واخلمي�ش »11�ش.« 

2/1 حتى 2/9: ور�صة اإبداع من الفن الت�صكيلى اإ�صراف اأ. �صروق �صليم »12ظ.« 
2/1 حتى 2/8: ور�صة تعليم ال�صطرجن اإ�صراف اأ. عبد الغنى اأحمد �صعيد:

اأيام ال�صبت - الإثنني والأربعاء »3م.« 

الخميس 2/9: عر�ش البانتومامي اإ�صراف اأ. �صوزان حامد
2/16 حتى 2/28: ور�صة تنمية مهارات ذوى الإحتياجات:

اأيام الثالثاء واخلمي�ش »11�ش.« 

2/16 حتى 2/28: اأن�صطة ثقافيه لطالب املدار�ش:
 اأيام الثالثاء واخلمي�ش »11�ش.«



مركز الهناجر للفنون 
)قاعة السينما(
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)قاعة السينما( 
2/1 حتى 2/4

مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى لل�صينما امل�صرية )الدورة 43(

بالتعاون مع جمعية الفيلم 6م. 

السبت 2/11 
نادي ال�صينما الإفريقية 6م.

السبت 2/18 واألحد 2/19 
عرو�ش اأفالم ملتقى القاهرة الدويل للر�صوم املتحركة 

)الدورة العا�صرة( 5م.

القاعـة الخارجيـة لسينمـا الهناجــر 
2/16 حتى 2/23

معر�ش ملتقى القاهرة الدوىل للر�صوم املتحركة

)الدورة العا�صرة( 



بيـــت الهــراوى
»بيـت العــود العربــى«
خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174
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اإلثنين 2/13
- حفل املتفوقني مو�صيقيًا لدار�صى ودار�صات بيت العود العربى 7م. 

- تعليم اآلة العود: اأيام ال�صبت - الإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع »4م.- 9م.« 

تدري�ش كادر اأ�صاتذة بيت العود العربى 

- تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف:

 اأيام ال�صبت واخلمي�ش من كل اأ�صبوع »3م.- 6م.« 

- تعليم نظريات العود للمبتدئني اأ. اإلهام احلاج: اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 5م.

 

- الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور : اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 8م.  



مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647



19

األربعاء2/1
ور�صة ت�صكيالت جب�ش مع د. منال هالل 12ظ.

عر�ش فيلم لالأطفال من اأفالم والت ديزنى 2ظ. 

دورة تعليم اأ�صا�صيات اللغة الإجنليزية لطلبة الثانوى والكليات 4م. 

الخميس 2/2
ور�صة فنية ومعلومة اأثرية بالتعاون مع جمعية املحافظة على الرتاث 12ظ. 

السبت 2/4
ور�صة ت�صنيع ال�صمع مع د. اأمانى �صربى 11�ش.  

ال�صالون املو�صيقى ... مو�صيقى الهجان 5.30م. 

األحد2/5
ور�صة ت�صنيع ال�صمع مع د. اأمانى �صربى 11�ش.  

عر�ش فيلم لالأطفال من اأفالم والت ديزنى 2ظ. 

اإلثنين 2/6
ور�صة ر�صم وحكى »هيا نبتكر علمًا« مع اأ. عبري عبد العزيز 1ظ. 

دورة تعليم اأ�صا�صيات اللغة الجنليزية لطلبة الثانوى والكليات 4م. 

األربعاء 2/8
ور�صة موزاييك بالزجاج مع د. ر�صا زينهم 12ظ. 

�صالون بهجة الروح بعنوان )ال�صاعر الكبري �صيد حجاب(

مع ال�صاعر حممد بهجت 6م.



الخميس 2/9
ور�صة ت�صنيع ال�صمع مع د. اأمانى �صربى 11�ش.  

ور�صة فنية ومعلومة اأثرية بالتعاون مع جميعية املحافظة على الرتاث 1ظ.

الجمعة 2/17
عرو�ش اأفالم امللتقى الدوىل للر�صوم املتحركة 1ظ. 

السبت 2/18
عرو�ش اأفالم امللتقى الدوىل للر�صوم املتحركة 1ظ.

فرقة ال�صامتني لالأداء احلركى 6م. 

األحد2/19 حتى األربعاء 2/22
عرو�ش اأفالم امللتقى الدوىل للر�صوم املتحركة لطلبة املدار�ش 11�ش. 

الورش الفنية والرحـــالت 
 ور�صة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة: اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 10�ش. 

ور�ش فنية متنوعة: اأيام اخلمي�ش وال�صبت من كل اأ�صبوع 1ظ.

خالل اأجازة ن�صف العام »يوميًا«

ور�صة متثيل: اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 4م.  

ن�صاط ثقايف: يوميًاً  

بروفة الكورال: اأيام ال�صبت واخلمي�ش 3م. )اإ�صراف اأ. دعاء عطيه(
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بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391
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- عر�ض الأراجوز وخيال الظل
اجلمعة من كل اأ�صبوع 7,30 م.

- فرقة النيل للآلت ال�صعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي الأحد من كل اأ�صبوع  7,30 م.

الجمعة 2/3
برنامج »املر�صد ال�صغري«بالتعاون مع اإدارة الوعي الآثري 3م.- 5م. 

السبت 2/4
حفل توقيع ومناق�صة روايتى »�صر الظل اخلفى« و»�صماحه« للروائى خالد ال�صيد 

السبت 2/11
مهرجان القاهرة الأدبى بعنوان »الإبداع الن�صوى والتحويالت الجتماعية«

 »موؤ�ص�صة �صف�صافة للن�صر«- الدورة الثالثة  7م. 

اإلثنين 2/13
مهرجان القاهرة الأدبى »قراءة اأدبيه يعدها املخرج طارق الدويرى«

»موؤ�ص�صة �صف�صافة للن�صر« الدورة الثالثة  7م.

السبت 2/18
�صالون ال�صينما الوثائقيه مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 6م.

األحد2/19
اإفتتاح معر�ش اخلط العربى  بعنوان »جيل بي�صلم جيل« وي�صتمر حتى 28 فرباير-7م.

الورش الفنيـــة
- دورات احلا�صب الآىل اإ�صراف اأ. هانى عبد الوهاب: طوال اأيام ال�صهر 

- ور�صة خط عربي لالأطفال م�صاحبة ملعر�ش اخلط العربي.

- ور�صة العرائ�ش اجلمعة من كل اأ�صبوع من 4م.- 6م.  



وكالة الغوري
�صارع ال�صيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �صارع املعز 

مع �صارع الأزهر
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الثالثاء 2/7
عرو�ش ختام الن�صاط )عر�ش امل�صرح واملاريونيت والراب(

ن�صاط مركز اإبداع الطفل »بيت العينى« 

- فرقة التنورة الرتاثيه: اأيام ال�صبت والإثنني والأربعاء

من كل اأ�صبوع 7,30م. 

المعـــارض
- املعر�ش الدائم ملنتجات مركز احلرف

)خزف – نحا�ش – خيامية – حلى – جنارة(.

�سعر التذكرة )5 جنيه للم�صري - 30 جنيه للأجنبي(



قصر المانسترلي / متحف أم كلثوم
1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة ت: 23631467
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قصــر المانسترلــى
السبت 2/25

 عر�ش فنى لكورال جامعة جرات�ش للفنون بالنم�صا 

بالتعاون مع املركز الثقافى النم�صاوى - 6,30 م

متحـــف أم كلثــــوم
الخميس 2/23

فرقة »املاي�صرتو«للدكتور ماجد �صرور مب�صاركة  الفنانه اإميان عبد الغنى

والفنانه رحاب عمر )ذكرى اأم كلثوم( 8م.

�سعر التذكرة )50 جنيه(



 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 
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األحد 2/5
اأم�صية تاأبني لل�صاعر الكبري »�صيد حجاب« وي�صارك فيها ال�صعراء: طلعت ر�صوان - 

اأ�صرف عامر - حممود احللواين مب�صاركة ال�صاعر الكبري اأحمد عبداملعطي حجازي، 

تقدمي ال�صماح عبد اهلل - 7م.

األحد 2/12
ام�صية �صعرية مبنا�صبة عام املراأة ي�صارك فيها:

زيزى �صو�صه- رنا العزام- ر�صا اأحمد ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل

مع فقرة مو�صيقية غنائية 7م. 

األحد 2/19
مناق�صة العمال الكاملة لل�صاعر اأحمد عنرت م�صطفى 

ي�صارك فيها النقاد د. عبد النا�صر ح�صن- د. عبد املق�صود عبد الكرمي،

تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م. 

األحد 2/26
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى )م�صكالت ترجمه ال�صعر(

ي�صارك فيها ال�صعراء والنقاد: اأحمد دروي�ش – عبد املق�صود عبد الكرمي-

حممد عيد ابراهيم ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م. 



مركز الحرف التقليدية
1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط، 

م�صر القدمية،  ت:27412324



31

2/4 حتى 2/9
م�صاركة مركز احلرف التقليدية فى الدورة الثانية مللتقى اإبداعات

الرتاث امل�صرى املقام مبركز الطفل للح�صارة والإبداع 

السبت 2/9
مهرجان الف�صطاط للفنون الرتاثية مبنا�صبة اأجازة ن�صف العام 2ظ. 

المعـــارض
- املعر�ش الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�ش – خيامية – حلى – جنارة(

الورش الفنية
- دبلومة مدر�صة الأمري ت�صارلز: اأيام ال�صبت - الإثنني - الأربعاء

من كل اأ�صبوع »10�ش.- 4م.« 



مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،  الإ�صكندرية 

ت:34956633
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القسم الثقافى 
اإن�صاء وتنفيذ م�صاريع متكني املجتمعات   en.act.us م�صروع   2017/2/9 حتى   2/6 •

على م�صتوى العامل بقاعة توفيق احلكيم ال�صاعة 10�ش.- 3م.

اللقاء  �صيوف  مليكه  اأ.د/�صريف  الأمل«  عالج  فى  واإبداع  الأدب  فى  »اإبداع  ندوة   2017/2/8 •
اأ.د/حممد رفيق خليل ود./ �صريف هابدين والأديب /�صوقى بدر يو�صف والأديبه /اإميان الزيات 

ويدير اللقاء الكاتب ال�صحفى/ م�صطفى عبد اهلل ال�صاعة 7 م بقاعة توفيق احلكيم.

ال�صحفى/ الكاتب  اللقاء  �صيوف   « اإعالمية  وجتارب  الريا�صة   « بعنوان  جتربتى  �صالون   2017/2/9 •
عبد القادر اإبراهيم والأ�صتاذ طارق ال�صيد تقدمي اأ/ هدى ال�صاعاتى ال�صاعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

اجلالب  �صريين  اأ/  تقدمي  تاين«  كدا  حعمل  »م�ش  وحدوتة  لالأطفال  وزة  تيتة  حواديت   2017/2/11 •
مدر�ش م�صاعد بكلية ريا�ش الأطفال جامعة الإ�صكندرية ال�صاعة 4م بقاعة ال�صينما .

بقاعة  العامل  م�صتوى  على  املجتمعات  متكني  م�صاريع  وتنفيذ  اإن�صاء   en.act.us م�صروع   2017/2/12 •
ال�صينما  ال�صاعة 12حتى4م.

امل�صرى  اأ.د/اأحمد  مناق�صة  مر�صى  الفتاح  للروائى/عبد  الهم�ش«  »ظل  رواية  مناق�صة  ندوة   2017/2/15 •
يدير اللقاء  اأ/ عبد اهلل ها�صم ال�صاعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم.

تقدمي  الفيلم  حول  مناق�صه  ويتبعه  نيمو«   « فيلم  عر�ش  الأطفال  �صينما   2017/2/18 •
اأ/ منى مللوم  ال�صاعة 4 م بقاعة ال�صينما.

ق�صائده  من  مناذج  وعر�ش  الإبداعيه  جتربته  حول  �صلطان  /جابر  ال�صاعر  مع  لقاء   2017/2/20 •
يدير اللقاء ال�صاعر /جابر ب�صيونى ال�صاعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

خلف اأ/حمدى  يناق�صه  اهلل  عبد  لأمينه  ملكيه«  »�صندات  ديوان  ملناق�صة  ندوة   2017/2/22 •
واأ/ عمر مكرم تقدمي اأ/ اأحمد ال�صيد على ال�صاعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/2/25 حواديت تيتة وزة لالأطفال وحدوتة » غلطة بطوطه«  تقدمي اأ/ �صريين اجلالب

ال�صاعة 4م بقاعة ال�صينما .

احلكيم. توفيق  بقاعة  ال�صاعة6م  باربراميكال  الفنانة/  ملعر�ش  م�صاحبه  ندوة   2017/2/26 •
م�صطفى  حممد  اأ/  تقدمي  ال�صينما  نادى  اأفالم  ملناق�صة  ندوة   2017/2/ و28  و14و21   7 •

الثالثاء من كل اأ�صبوع بقاعة ال�صينما ال�صاعة 6 م.

اجلابر عالء  د.  اإ�صراف  للمبتدئني  امل�صرحيه  الكتبه  فن  ور�صة   • 9و11و2017/2/12 
بقاعة يو�صف عز الدين ال�صاعة 11-2م.
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ور�صة اإ�صتكمال  • 9و11و2017/12 
»كيف تكتب م�صرحية« اجلزء العملى عنوانها »كتابة الن�ش امل�صرحى بنظام الور�صة اجلماعيه«

اإ�صراف د/ عالء اجلابر بقاعة يو�صف عز الدين ال�صاعة 5 – 8 م 

قسم المسرح 
كامل م�صطفى  لفرقة  الإ�صكندرية  ثقافة  فرع  مع  بالتعاون  حفل   2017/2/1 •

للمو�صيقى العربيه بقيادة / اأحمد �صوقى الأ�صقر واأوبريت غنائى لنادى الربيد امل�صرى

فى اإحتفاليته بعيد ميالد الربيد امل�صرى  7 م .

جنيه.  10 التذكرة  �صعر  7م  للمكفوفني  العربية  للمو�صيقى  الإ�صكندرية  نور  فريق  حفل   2017/2/2 •
املجتمعات  متكني  م�صاريع  وتنفيذ  اإن�صاء   en.act.us م�صروع  اإفتتاح  حفل   2017/2/4 •

على م�صتوى العامل 3-9م.  

الأحالم لعبة  م�صرحية  الأطفال  ريا�ش  كلية  م�صرح  فريق  مع  بالتعاون  عر�ش   2017/2/7 •
وعر�ش اأوبريت الدندورمه  6 م.

»الن�صاء« بعنوان  بالإ�صكندرية  ال�صويدى  املعهد  مع  بالتعاون  م�صرحى  عر�ش   2017/2/9 •
اإعداد واإخراج /�صريف حمدى لأري�صتوفاني�ش 7م .

. م   6 احلياة  حمطة  م�صرحية  الأطفال  ريا�ش  كلية  م�صرح  فريق  مع  بالتعاون  عر�ش    2017/2/13 •
منوعة اغانى  وتقدمي  كارفان  فريق  حفل   2017/2/16 •

قدمية بتوزيعات جديده 7م �صعر التذكره 30 جنيه.

حتت الباليه  ور�صة  نتاج  حفل   2017/2/23 •
اإ�صراف/زيزيت ال�صاعة 7م �صعر التذكره 20 جنيه.

. 7م  ال�صاعة  ابوزيد  /حممود  الفنان  بقيادة  )اطفال(  التذوق  ق�صر  حفل   2017/2/25 •
قسم السينما

الفوتوغرافيا  لفنون  عد�صه  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  امل�صرى«  الرتاثى  »التوثيق  • م�صروع 
اأ�صبوعيا كل يوم خمي�ش من ال�صاعة 4 : 8 بقاعة ال�صينما .

6م. دروي�ش  فوؤاد  احمد  املخرج  مع  الوثائقيه  ال�صينما  �صالون   :2/1 • الأربعاء 
ال�صينما ونقاد  لكتاب  امل�صريه  اجلمعيه  مع  بالتعاون  ور�صة   2017/2/8 حتى   2/4 •

بقاعة توفيق احلكيم 5-7 م . »ور�صة جمانيه«.
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بعنوان ور�صة   2017/2/2 حتى   1/28 •
»الديكور والإ�صراف الفنى فى الفيلم ال�صينمائى«

اإ�صراف م/ �صادى العنانى مهند�ش الديكور ال�صينمائى بقاعة يو�صف عز الدين ال�صاعة 4 م .

»اإ�صرتاك الور�صه 300 جنيه«

قسم المعارض
 2017/2/19 حتى  املعر�ش  وي�صتمر  ال�صماك  كمال  الفنان/  معر�ش  اإفتتاح    2017/2/9 •

بقاعة الخوين وانلى 7م .

 2017/2/14 حتى  املعر�ش  وي�صتمر  النجار   غاده  الفنانه/  معر�ش  اإفتتاح    2017/2/9 •
بقاعة �صاحة التحرير 6م .

2017/3/5 حتى  املعر�ش  وي�صتمر  باربراميكال  الفنانة/  معر�ش  اإفتتاح   2017/2/23 •
بقاعة الخوين وانلى 7م .ويوم 27 /2017/2

ور�صة  عمل م�صاحبه للمعر�ش.

ال�صافعى الفنان/اأحمد  معر�ش  اإفتتاح   2017/2/23 •
وي�صتمر املعر�ش حتى 2017/3/2 بقاعة �صاحة التحرير 6م .

العروض الفنية  التى ينظمها
الصندوق ضمن فعاليات معرض الكتاب

ال�صبت 1/28: عر�ش لكورال مركز طلعت حرب الثقافى 

الأربعاء 2/1: عر�ش الراجوز وخيال الظل التابع لبيت ال�صحيمى

الأحد2/5: عر�ش غنائى فريق مركز الإبداع الفنى بالقاهرة 
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