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مركز طلعت حرب الثقايف 
ور�سة عمل عرو�سة خيال الظل 4م. - حفل االراجوز 4م. و خيال الظل 6م.  

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�سافعي 7,30 م.

مركز اإلبداع الفني )قاعة السينما( 
فى الفرتة من 11 يوليو حتى 14 يوليو: منتدى عرو�س النيل للأفلم 

الق�سرية بالتعاون مع موؤ�س�سة كادراج لفنون  ال�سينما.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 7:30 م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

يوليو

11
االثنني 

10
يوليو

األحد

يوليو

12
الثالثاء
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مركز اإلبداع الفني )قاعة السينما( 
املوؤمتر ال�سحفى مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى )الدورة الثانية( 6م.

مركز الهناجر للفنون )قاعة سينما الهناجر( 
 يف الفرتة من 13حتى20 يوليو: ذكري رحيل الفنان العاملي عمر ال�سريف

 بعر�س جمموعة من اأفلمه امل�سرية والعاملية ال�ساعة8م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سالون ال�سينما الوثائقية »عر�س الفيلم الوثائقى عبد النا�سر/ اأم�س و اليوم 

و غدا ( روؤية و �سيناريو و اإخراج اأحمد فوؤاد دروي�س ال�ساعه 6م بقاعة ال�سينما .

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة كاريكاتري للأطفال مع الفنان/ �سمري عبد الغنى 1ظ. 

مركز طلعت حرب الثقايف
نادي ال�سينما مع الناقد حممد عبد الفتاح 7م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
• م�سروع »م�سرتانى«بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة لفنون الفوتوغرافيا من 	

ال�ساعة 4 - 8م بقاعة ال�سينما.

• م�سرحية »ع الرايق« اإخراج �سريف الد�سوقي ال�ساعة 7م	

          �سعر التذكرة 10 جنية.

يوليو

13
األربعاء 

يوليو

14
الخميس
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سمن ندوات اأجمل ما قراأت بعنوان »نهاية العامل بني الفل�سفة والدين« 

تقدمي اأ/ اأحمد زايد بقاعة املكتبه العامه.

بيت السحيمي
عر�س االأراجوز وخيال الظل تاأليف واإخراج د/نبيل بهجت 7,30 م.

بيت املعمار املصري
ندوة �سحبة بيت املعمار بعنوان »حمطات معمارية« مع املعمارى اأحمد �سرى 

7م.

قصر األمري طاز
فى الفرتة من 7/15 حتى 7/20: ور�سة لعب عيال مع الكاتب و الباحث 

ال�سعبى اأحمد توفيق 5م.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية »7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ال�سالون الثقافى »ثورة يوليو فى ذاكرة الوطن« مع الكاتب حممد ال�سافعى 

ي�ساحبة عزف على العود للفنان �سيد جابر 7م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سينما االأطفال عر�س فيلم » توم و جريى« و يتبعه مناق�سة حول الفيلم 

تقدمي اأ/ منى مللوم ال�ساعه 12 ظ.

الجمعة

يوليو

15

السبت

يوليو

16



5
فن البانتومايم
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يوليو

17
األحد

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
م�سرحية »عقرب �ساعة« نتاج ا�ستوديو املمثل تاأليف/ مونيكا جوزيف 

اإخراج/اإبراهيم احمد.

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�سافعي 7,30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�س فيلم للأطفال مع د. هالة ال�سارونى 2ظ. 

قبة الغوري
فرقة الطبول النوبية واالآالت ال�سعبية مع فرقة اأندوني�سيا للغناء 

واالآالت ال�سعبية و فرقة ح�سب اهلل 8,30م.

بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
اأم�سية �سعرية ي�سارك فيها ال�سعراء: اإيهاب الب�سبي�سى- اإيهاب خليفة- 

ندى اإمام- خليل عز الدين، تقدمي: حممد من�سور 7م.

قصر الفنون دار األوبرا املصرية
فى الفرتة من 17 يوليو حتى 24 يوليو: معر�س ملتقى القاهرة الدوىل 

لفن اخلط العربي »الدورة الثانية« يقام االفتتاح فى ال�ساعة 7م.
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ورشة تعليم فن املرج خيط
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة كتابة الق�سة الق�سرية مع الكاتبة/ جنلء علم »1ظ.- 3م.« 

بيت املعمار املصري
ندوة �سحبة بيت املعمار »املعاجلات البيئية للمبانى« مع الدكتورة/ مروى 

دبايح7م .

قصر األمري طاز:
فى الفرتة من 18 حتى 21 يوليو: ور�سة حكى و ر�سم بال�سل�سال مع 

الفنانه �سمر �سلح »2م.- 4م.«.

بيت السحيمي
فى الفرتة من 7/18 حتى 7/21 : ور�سة لعب عيال مع الكاتب و الباحث 

ال�سعبى اأحمد توفيق 5م. 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

يوليو

19
الثالثاء 

يوليو

18
األثنين
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يوليو

20
األربعاء

يوليو

21
الخميس

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل كورال اأطفال ق�سر التذوق.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية »7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة حكى مع الكاتبة اأ�سماء عواد 1ظ

املسرح الصغري بدار األوبرا املصرية 
حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة لفنون اخلط العربى )الدورة الثانية( 7م. 

قصر األمري طاز
م�سابقة خمترب »�سقوط اجلدران« بالتعاون مع املركز العلمى االأملانى 

بالقاهرة 6م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
• حفل �سولو باند .	

• م�سروع »م�سرتانى« بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا 	

من ال�ساعة 4 : 8 بقاعة ال�سينما.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة األعاب �سعبية مع ال�ساعرة/ عبري عبد العزيز »1ظ.- 3م.« -

 حفل فنى مبنا�سبة ثورة يوليو 7م.
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بيت السحيمي
ندوه بعنوان “ا�سمع واعرف” مع الفنان/ هاين �سنودة 7,30 م.

وكالة الغورى:
اأيام 21, 22, 24 ,26, 28 ,29 العر�س امل�سرحى “ �ساحب ال�سمو” اإخراج 

حممد مر�سي ال�ساعة 7م.

بيت السحيمي
عر�س االأراجوز وخيال الظل تاأليف واإخراج د/نبيل بهجت 7,30 م.

مركز الهناجر للفنون )قاعة سينما الهناجر( 
فى الفرتة من 22 حتى 27 يوليو: مهرجان الفنون و الفلكلور االأفرو- 

�سينى )الدورة االوىل( بالتعاون مع هيئة التن�سيط ال�سياحى. 

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية »7:30 م.

يوليو

22
الجمعة

يوليو

23
السبت 

يوليو

21
الخميس
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بيت السحيمي
ندوة »فولكلور الثورة« مع اأ.د/م�سطفي جاد 6م.

حفل فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج/عبد الرحمن ال�سافعي 7,30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ندوة مع د. هدى االأن�سا�سى بعنوان »كيف تق�سى وقت فراغك« 1ظ. 

قبة الغوري
م�سرح احلقيبة »عر�س حكاية م�سرية« 8,30م. 

بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
اأم�سية �سعرية »فى ذكرى رحيل حلمى �سامل« ي�سارك فيها ال�سعراء: ح�سن 

طلب- اجمد ريان- جمال الق�سا�س- حممود ن�سيم، تقدمي ال�سماح عبد اهلل7م .

قصر األمري طاز
مهرجان الفنون و الفلكلور االأفرو- �سينى )الدورة االأوىل( بالتعاون مع هيئة 

التن�سيط ال�سياحى.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

يوليو

24
األحد

يوليو

25
االثنني
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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة االألعاب ال�سعبية مع ال�ساعرة/ عبري عبد العزيز »1ظ.- 3م.«

بيت السحيمي
فى الفرتة من 7/25 حتى 7/28 : ور�سة البانتومامي مع الفنانه �سفاء 

يحيى حممدى و الفنان اأحمد حممد �سيد 5م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�سينما بدءًا من ال�ساعة 3ظ بواقع 

فيلمني فى اليوم.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سالون جتربتى بعنوان » جتارب اإعلمية لدعم ال�سياحة امل�سرية« �سيوف 

وزارة  وكيل  اإبراهيم  د/عزه  و  حافظ  ح�سنى   / ال�سحفى  الكاتب  اللقاء 

ال�سياحة و االإعلمية /عزه ماهر مدير مركز النيل للإعلم تقدمي اأ/هدى 

ال�ساعاتى ال�سحفية بجريدة ال�سروق 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

يوليو

26
الثالثاء 

يوليو

27
األربعاء 

يوليو

25
االثنني



من أعمال الفنان إبراهيم الربيدى
ورشة املرج خيط
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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية »7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
• ور�سة كتابة الق�سة الق�سرية مع الكاتبة/ جنلء علم »1ظ.- 3م.«	

• �سالون »بهجة الروح« مع ال�ساعر/ حممد اأحمد بهجت 7م.	

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
• مرور 	 ذكرى  العثمانية«  »الدولة  بعنوان  قراأت  ما  اأجمل  ندوات  �سمن 

بقاعة  ال�سريفى  اأ/اأ�سامة  »تقدمي  العثمانى  الفتح  على  عام   500

املكتبةالعامة.

• حفل لفريق »حلن حياة« قيمة التذكره 20 جنيهًا .	

• م�سروع »م�سرتانى »بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا 	

من ال�ساعة 4 : 8 بقاعة ال�سينما.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة االألعاب ال�سعبية مع ال�ساعرة/ عبري عبد العزيز »1ظ.- 3م.«- 

عر�س لفرقة ال�سامتني للأداء احلركى بقيادة الفنان ر�سا عبد العزيز 7م. 

يوليو

28
الخميس

يوليو

27
األربعاء 
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الجمعة

يوليو

29
بيت السحيمي

عر�س فنى نتاج ور�سة البانتومامي 6م.- عر�س االأراجوز وخيال الظل 

تاأليف واإخراج د/نبيل بهجت 7,30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
فى اطار االحتفال بثورة 23 يوليو تقام ام�سية �سعرية غنائية ملجموعة من 

ال�سباب 7م.  

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سينما االطفال عر�س فيلم »بينوكيو« و يتبعه مناق�سة حول الفيلم تقدمي 

اأ/منى مللوم ال�ساعه 12 ظ.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية »7:30 م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�سة كتابة الق�سة الق�سرية مع الكاتبة/ جنلء علم »1ظ.- 3م.«

يوليو

30
السبت 
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يوليو

31
األحد 

قصر األمري طاز
ال�سالون الثقافى »ال�سعر و االأغنية فى حياتنا« مع الدكتورة/ ناهد 

عبداحلميد 7م. 

قبة الغوري
فرقة ر�سالة �سلم الدولية و املو�سيقى الروحية و ت�سم )فرقة �سماع 

للن�ساد ال�سوفى- فرقة الرتاتيل و االحلان القبطية – جمموعة من 

اال�سوات املميزة من اقاليم م�سر املختلفة- فرقة الرتانيم الكنائ�سية و 

�سيف �سرف احلفل جمموعة اأندوني�سيا للن�ساد( 8,30م. 

بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
�سالون ال�ساعر الكبري/ اأحمد عبد املعطى حجازى و ي�سارك فيه ال�سعراء: 

اأحمد عبد املعطى حجازى- ح�سن طلب- حممد اإبراهيم ابو �سنة و بع�س 

ال�سعراء ال�سباب و ي�ساحب ال�سالون فقرة فنية7م.

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�سافعي 7,30 م.
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ورشة تعليم فن البانتومايم
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بيت املعمار املصري
اخلمي�س 7/21: حواديت معمارية )ور�سة عمل للأطفال 5-8 �سنوات( 

»10�س.-1ظ.« 

الثلثاء 7/26- االأربعاء 7/27- اخلمي�س 7/28: مبادىء الت�سميم )ور�س 

عمل لل�سباب 15-18 �سنة( »10�س.- 3م.« 

عنا�سر معمارية )ور�سة عمل للأطفال 9-12 �سنة( »10�س.- 3م.«

قصر األمري طاز
فى الفرتة من 18 حتى 21 يوليو: ور�سة حكى و ر�سم بال�سل�سال مع الفنانه 

�سمر »2م.- 4م.« 

 ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز: اأيام االحد و الثلثاء  من كل اأ�سبوع من 3م. 

ور�سة تعليم العزف على االالت املو�سيقية: اأيام االحد االثنني و االأربعاء 

من كل اأ�سبوع 3م.

ور�سه اإعداد املمثل وفنون امل�سرح:  اأيام ال�سبت واالثنني واالأربعاء من كل 

اأ�سبوع 2م.

ور�سة تدريبات فنون �سعبية وا�ستعرا�سية : اأيام االأربعاء واخلمي�س من كل 

ا�سبوع 4م.

الورش الفنية
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ورشة كتابة القصة القصرية
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بيـــت العينــي
تبداأ االن�سطة من 11 يوليو 2016

ور�ش الفنون الت�شكيلية 

ور�سة ت�سميم و تعليم زخارف: ا�سراف اأ. دعاء فتحى: الثلثاء من كل ا�سبوع 

 7 )من  ا�سبوع  كل  من  اخلمي�س   - »4م.-6م.«  �سنة(   18 حتى  �سنة   13 )من 

�سنوات حتى 12 �سنة( »4م.-6م.« 

ور�سة احللى: ا�سراف اأ. �سماء ي�سرى: ال�سبت و الثلثاء من كل ا�سبوع )من 

12 �سنة حتى 17 �سنة( »11�س.- 1ظ.« 

ي�سرى:  �سماء  اأ.  ا�سراف  اخلا�سة:  االحتياجات  ذوى  مهارات  تنمية  ور�سة 

االحد و االأربعاء من كل ا�سبوع »11�س.- 1ظ.«  

ور�سة ابداع التدوير: ا�سراف اأ. اميان �سعيد و اأ فاطمة ابراهيم: االثنني و 

االأربعاء من كل ا�سبوع )12ظ.- 2ظ.( 

الور�ش الثقافية 

ور�سة »معلومة فى كتاب«: ا�سراف اأ. منه اهلل بهلول: ايام االحد- الثلثاء و 

اخلمي�س من كل ا�سبوع  )11�س.- 2ظ.(

من  احللى  فن  عن  عمل  وور�سة  ندوة   :7/26 الثلثاء  و   7/19 الثلثاء 

الع�سر الفرعونى اإىل الع�سر احلديث و يدير الندوة ادارة الوعى االثرى- 

  Data show قطاع االثار القبطية و اال�سلمية و ي�ساحب الندوة عر�س

11,30�س. 
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مسرحية صاحب السمو
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بيـــت العينــي
ندوة »اكت�سف ذكائك و تطوره«اخلمي�س 7/21:  يحا�سر فيها اأ. حممد عبد 

احلليم 11,30�س. 

ور�سة ال�سعر: ا�سراف اأ. اميان امليهى: ايام ال�سبت من كل ا�سبوع »6م.- 

8م.«– ايام االثنني من كل ا�سبوع »7م.- 8,30م.« 

ور�سة كتابة االغانى: ا�سراف اأ. حممود فريد: ايام االثنني و اخلمي�س من 

كل ا�سبوع »3م.-5م.« 

ور�ش امل�رسح و الغناء 

ور�سة اداء م�سرحى: ا�سراف اأ. حممد عزت: ايام ال�سبت و الثلثاء من كل 

ا�سبوع »2ظ.- 4م.« 

ور�سة البانتومامي ا�سراف اأ. �سريف عبد اهلل: ايام االثنني و اخلمي�س من 

كل ا�سبوع »5م.- 7م.« 

فى الفرتة من 7/20 حتى 8/31: ور�سة ايقاع مو�سيقى ا�سراف مدر�سة 

الدرب االحمر للفنون )ايام االثنني و االأربعاء من كل ا�سبوع 2ظ.- 4م.(  

عر�س خيال الظل و االراجوز – فقرة حكايات اثرية فريق التوعية 

االثرية بقطاع االثار القبطية و اال�سلمية )على م�سرح ال�ست و�سيلة( 

الثلثاء 7/28  ال�ساعة 11,30�س.

رحلة ملركز احلرف التقليدية  يوم االأحد 7/31.
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بيـــت الهــراوى »بيـت العــود العربــى«
الدرا�سات احلرة: ايام ال�سبت – االثنني و االأربعاء من كل اأ�سبوع »4م.-9م.« 

الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور : ايام ال�سبت من كل ا�سبوع »8م.-9م.« 

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ور�سة مرج خيط مع الفنان ابراهيم الربيدى: ملدة 8 ايام على مدار ال�سهر

رحلة اإىل القرية الفرعوية ال�سبت 29 يوليو  10 �س. 

ور�سة تنمية مهارات ذوي االإحتياجات اخلا�سة: ايام ال�سبت من كل ا�سبوع 

ور�س فنية متنوعة : يوميًا 

ور�سة املخرتع ال�سغري: ايام ال�سبت من كل ا�سبوع 

ور�سة �سعبيات »عن احلياة ال�سعبية و اأهم احلرف التقليدية و اليدوية« : 

اأيام االحد و االأربعاء من كل ا�سبوع 

ور�سة حلى لل�سم و البكم: ايام االثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع 

ور�سة تعليم كمبيوتر للأطفال: ايام ال�سبت و االأربعاء من كل ا�سبوع

ور�سة متثيل : ايام ال�سبت من كل ا�سبوع طوال ال�سهر 

ور�سة كورال : ايام االحد و اخلمي�س من كل ا�سبوع طوال 

ن�ساط ثقايف : يوميًاً 

ور�سة ادبية : يوميًا



2727

ورش  موجهة للطفل ببيت املعمار  
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بيت السحيمي
ور�سة العرائ�س: اأيام اجلمعة من كل اأ�سبوع من 4- 6 م. 

دورات كمبيوتر: طوال اأيام ال�سهر .

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
م�سروع اك�سب حرفة جميلة )خزف- حلى- نحا�س(:  اأيام االحد- الثلثاء 

و اخلمي�س من كل اأ�سبوع »3م.- 7م.« 

 دبلومة مدر�سة االأمري ت�سارلز: اأيام ال�سبت- االثنني و االأربعاء من كل 

اأ�سبوع »10�س.- 4م.« 



ورشة األلعاب الشعبية
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية 

ق�شم املر�شم

ور�سة  نحت اإ�سراف د/مليحه �سعيب كل يوم اإثنني و ثلثاء ال�ساعة 5م.

عر�س لور�سة عمل حتت عنوان »Stop motion«  14 /7  حتت اإ�سراف 

د/ اأحمد بركات رقاعة توفيق احلكيم .

ور�س االأطفال ال�سيفية:               

             1-  االحد و الثلثاء من 10-12 .حتت اإ�سراف اأ/ غاده ب�سيونى 

             2  – االإثنني و اخلمي�س من 12-2 حتت اإ�سراف اأ / اآالء حممد

             3- االأحد و االأربعاء 10-12 حتت اإ�سراف اأ/ مروة عادل

             4– االإثنني و االأربعاء من 12-2 حتت اإ�سراف ا / مروة حجازى 

             5– االحد و االأربعاء من 5-7 م حتت اإ�سراف اأ / �سمر زايد 

الور�ش املو�شيقيه

ور�سة الكمان: حتت اإ�سراف د /حم�سن اأبو العل ال�سبت و الثلثاء من كل 

اأ�سبوع ال�ساعة 3م .

ور�سة الباليه: حتت اإ�سراف اأ/زيزيت ال�سبت و االإثنني و الثلثاء 5م.

ور�سة اجليتار:حتت اإ�سراف اأ/اأحمد فتحى يومى االإثنني و اخلمي�س 3 م .
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ور�سة اجليتار اأطفال: حتت اإ�سراف اأ/م�سطفى ي�سرى االأحد و االأربعاء 

ال�ساعة 3م .

بروفات فريق ابن البلد: حتت اإ�سراف د/حممد ح�سنى الثلثاء من كل 

اأ�سبوع ال�ساعة 5 م. 

ور�سة البالية: حتت اإ�سراف / حممد اأحمد  االأربعاء من كل اأ�سبوع ال�ساعة 

5م.

بروفة فريق حممد بدران: االأحد من كل ا�سبوع ال�ساعة 5م .

بروفات فريق اأورك�سرتا املوهوبني: االثنني و االأربعاء و اخلمي�س من كل 

اأ�سبوع ال�ساعه 5م.

الور�ش الفنيه   

بروفة فريق احلرية للفنون ال�سعبية: االأحد من كل اأ�سبوع ال�ساعة 5م.

بروفة فريق ذوى االحتياجات اخلا�سة و املعاقني حركيًا:

ال�سبت من كل اأ�سبوع ال�ساعة 4م بقاعة ال�سعراء.

بروفة ق�سر ثقافة التذوق: ال�سبت و الثلثاء و اخلمي�س من كل اأ�سبوع 

ال�ساعة 5م .

ور�س �ستوديو املمثل: ال�سبت و الثلثاء من كل اأ�سبوع 5 م .

بروفة فريق ال�سروق للمكفوفني: االأحد و االأربعاء من كل اأ�سبوع 5م .
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بيت العود العربي
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قصر األمري طاز
فى الفرتة من 21 حتى 28 يوليو: يقام  معر�س »اأنا امل�سرى« للفنان عبد احلليم 

طه فى اإطار االحتفال بذكرى  ثورة 30 يونيو. 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
معر�س �سامل ملركز احلرف بالف�سطاط بقاعة االأخوين وانلى و �ساحة التحرير 

االإفتتاح يوم  14 / 7/ 2016 و ي�ستمر املعر�س حتى 2016/7/24 ال�ساعه 7 م.

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
 املعر�س الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة(

وكالة الغوري 
املعر�س الدائم ملنتجات مركز احلرف)خزف- نحا�س-خيامية-حلى -جنارة(.

المعارض
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ندوة "اسمع واعرف" مع الفنان/هانى شنودة
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�سر االأمري طاز:  17 �س ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581

وكالة الغوري: �سارع ال�سيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �سارع املعز مع �سارع االأزهر

قبة الغوري: 111 �سارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227

مركز طلعت حرب الثقايف:  �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647

بيت الهراوي:  خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

بيت ال�سحيمي:  اجلمالية، حارة الدرب االأ�سفر، �سارع املعز، ت:27878865

مركز احلرف التقليدية: 1�سارع االإمام، خلف جامع عمرو بن العا�س

 بالف�سطاط، م�سر القدمية،  ت: 23643103

بيت العيني: خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

مركز االإبداع الفني:  �ساحة دار االأوبرا  ت: 27363446

متحف اأم كلثوم: 1 �س امللك ال�سالح منيل الرو�سة ت: 23631467

مركز احلرية للإبداع باالإ�سكندرية: 1 �سارع فوؤاد، بجوار نقطة �سريف،

 االإ�سكندرية ت:34956633

 بيت ال�سعر »بيت ال�ست و�سيلة« »بيت ال�ست و�سيلة« :  خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

بيت الغناء »ق�سر االأمري ب�ستاك«:  �سارع املعز   ت:27879187

�سندوق التنمية الثقافية بجوار دار االأوبرا امل�سرية – اجلزيرة – القاهرة 

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�س: 27364634

www.cdf.gov.eg


