1

يوليو

10
األحد

يوليو

11
االثنني

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة عمل عرو�سة خيال الظل 4م - .حفل االراجوز 4م .و خيال الظل 6م.
بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)
فى الفرتة من  11يوليو حتى  14يوليو :منتدى عرو�س النيل للأفالم
الق�صرية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة كادراج لفنون ال�سينما.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية  7:30م.

يوليو

12
الثالثاء

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.
2

يوليو

13
األربعاء

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)
امل�ؤمتر ال�صحفى مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى (الدورة الثانية) 6م.
مركز الهناجر للفنون (قاعة سينما الهناجر)
يف الفرتة من 13حتى 20يوليو :ذكري رحيل الفنان العاملي عمر ال�شريف
بعر�ض جمموعة من �أفالمه امل�صرية والعاملية ال�ساعة8م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�صالون ال�سينما الوثائقية «عر�ض الفيلم الوثائقى عبد النا�صر� /أم�س و اليوم
و غدا ) ر�ؤية و �سيناريو و �إخراج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش ال�ساعه 6م بقاعة ال�سينما .
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية  7:30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة كاريكاتري للأطفال مع الفنان� /سمري عبد الغنى 1ظ.

يوليو

14

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

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الخميس
•م�شروع «م�صرتانى»بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة لفنون الفوتوغرافيا من
ال�ساعة 8 - 4م بقاعة ال�سينما.
•م�سرحية «ع الرايق» �إخراج �شريف الد�سوقي ال�ساعة 7م
�سعر التذكرة  10جنية.
3

يوليو

15

الجمعة

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�ضمن ندوات �أجمل ما قر�أت بعنوان «نهاية العامل بني الفل�سفة والدين»
تقدمي �أ� /أحمد زايد بقاعة املكتبه العامه.
بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.
بيت املعمار املصري
ندوة �صحبة بيت املعمار بعنوان «حمطات معمارية» مع املعمارى �أحمد �سرى
7م.
قصر األمري طاز
فى الفرتة من  7/15حتى  :7/20ور�شة لعب عيال مع الكاتب و الباحث
ال�شعبى �أحمد توفيق 5م.

يوليو

16

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية « 7:30م.

مركز طلعت حرب الثقايف
السبت
ال�صالون الثقافى «ثورة يوليو فى ذاكرة الوطن» مع الكاتب حممد ال�شافعى
ي�صاحبة عزف على العود للفنان �سيد جابر 7م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سينما الأطفال عر�ض فيلم « توم و جريى» و يتبعه مناق�شة حول الفيلم
تقدمي �أ /منى مللوم ال�ساعه  12ظ.
4

فن البانتومايم
5

يوليو

17
األحد

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
م�سرحية «عقرب �ساعة» نتاج ا�ستوديو املمثل ت�أليف /مونيكا جوزيف
�إخراج�/إبراهيم احمد.
بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض فيلم للأطفال مع د .هالة ال�شارونى 2ظ.
قبة الغوري
فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية مع فرقة �أندوني�سيا للغناء
والآالت ال�شعبية و فرقة ح�سب اهلل 8,30م.
بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
�أم�سية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء� :إيهاب الب�شبي�شى� -إيهاب خليفة-
ندى �إمام -خليل عز الدين ،تقدمي :حممد من�صور 7م.
قصر الفنون دار األوبرا املصرية
فى الفرتة من  17يوليو حتى  24يوليو :معر�ض ملتقى القاهرة الدوىل
لفن اخلط العربي «الدورة الثانية» يقام االفتتاح فى ال�ساعة 7م.
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ورشة تعليم فن املرج خيط
7

يوليو

18
األثنين

يوليو

19

الثالثاء

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية  7:30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة كتابة الق�صة الق�صرية مع الكاتبة /جنالء عالم «1ظ3 -.م».
بيت املعمار املصري
ندوة �صحبة بيت املعمار «املعاجلات البيئية للمبانى» مع الدكتورة /مروى
دبايح7م .
قصر األمري طاز:
فى الفرتة من  18حتى  21يوليو :ور�شة حكى و ر�سم بال�صل�صال مع
الفنانه �سمر �صالح «2م4 -.م.».
بيت السحيمي
فى الفرتة من  7/18حتى  : 7/21ور�شة لعب عيال مع الكاتب و الباحث
ال�شعبى �أحمد توفيق 5م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.
8

9

يوليو مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

20

األربعاء

حفل كورال �أطفال ق�صر التذوق.

وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية « 7:30م.

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة حكى مع الكاتبة �أ�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 الأملانى
بالقاهرة 6م.

يوليو

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
•حفل �صولو باند .
•م�شروع «م�صرتانى» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا
من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما.
الخميس
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة �ألعاب �شعبية مع ال�شاعرة /عبري عبد العزيز «1ظ3 -.م- ».
حفل فنى مبنا�سبة ثورة يوليو 7م.

21

10

11

يوليو

21

بيت السحيمي
ندوه بعنوان “ا�سمع واعرف” مع الفنان /هاين �شنودة  7,30م.

وكالة الغورى:
الخميس �أيام  29، 28 ،26، 24 ،22 ،21العر�ض امل�سرحى “ �صاحب ال�سمو” �إخراج
حممد مر�سي ال�ساعة 7م.

يوليو

22

بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.

مركز الهناجر للفنون (قاعة سينما الهناجر)
الجمعة فى الفرتة من  22حتى  27يوليو :مهرجان الفنون و الفلكلور الأفرو-
�صينى (الدورة االوىل) بالتعاون مع هيئة التن�شيط ال�سياحى.

يوليو

23

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية « 7:30م.

السبت

12

يوليو

بيت السحيمي
ندوة «فولكلور الثورة» مع �أ.د/م�صطفي جاد 6م.
حفل فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج/عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.

األحد

مركز طلعت حرب الثقايف
ندوة مع د .هدى الأن�شا�صى بعنوان «كيف تق�ضى وقت فراغك» 1ظ.

24

قبة الغوري
م�سرح احلقيبة «عر�ض حكاية م�صرية» 8,30م.
بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
�أم�سية �شعرية «فى ذكرى رحيل حلمى �سامل» ي�شارك فيها ال�شعراء :ح�سن
طلب -اجمد ريان -جمال الق�صا�ص -حممود ن�سيم ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل7م .
قصر األمري طاز
مهرجان الفنون و الفلكلور الأفرو� -صينى (الدورة الأوىل) بالتعاون مع هيئة
التن�شيط ال�سياحى.

يوليو

25

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.

االثنني
13

يوليو

25
االثنني

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية  7:30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة الألعاب ال�شعبية مع ال�شاعرة /عبري عبد العزيز «1ظ3 -.م».
بيت السحيمي
فى الفرتة من  7/25حتى  : 7/28ور�شة البانتومامي مع الفنانه �صفاء
يحيى حممدى و الفنان �أحمد حممد �سيد 5م.

يوليو

26
الثالثاء

يوليو

27
األربعاء

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع
فيلمني فى اليوم.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�صالون جتربتى بعنوان « جتارب �إعالمية لدعم ال�سياحة امل�صرية» �ضيوف
اللقاء الكاتب ال�صحفى  /ح�سنى حافظ و د/عزه �إبراهيم وكيل وزارة
ال�سياحة و الإعالمية /عزه ماهر مدير مركز النيل للإعالم تقدمي �أ/هدى
ال�ساعاتى ال�صحفية بجريدة ال�شروق 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
14

من أعمال الفنان إبراهيم الربيدى
ورشة املرج خيط

يوليو

27
األربعاء

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية « 7:30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
•ور�شة كتابة الق�صة الق�صرية مع الكاتبة /جنالء عالم «1ظ3 -.م».
•�صالون «بهجة الروح» مع ال�شاعر /حممد �أحمد بهجت 7م.

يوليو مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
•�ضمن ندوات �أجمل ما قر�أت بعنوان «الدولة العثمانية» ذكرى مرور
 500عام على الفتح العثمانى «تقدمي �أ�/أ�سامة ال�صريفى بقاعة
املكتبةالعامة.
الخميس
•حفل لفريق «حلن حياة» قيمة التذكره  20جنيه ًا .
•م�شروع «م�صرتانى «بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا
من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما.

28

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة الألعاب ال�شعبية مع ال�شاعرة /عبري عبد العزيز «1ظ3 -.م-».
عر�ض لفرقة ال�صامتني للأداء احلركى بقيادة الفنان ر�ضا عبد العزيز 7م.

16

يوليو

29

بيت السحيمي
عر�ض فنى نتاج ور�شة البانتومامي 6م -.عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.

الجمعة

مركز طلعت حرب الثقايف
فى اطار االحتفال بثورة  23يوليو تقام ام�سية �شعرية غنائية ملجموعة من
ال�شباب 7م.

يوليو

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سينما االطفال عر�ض فيلم «بينوكيو» و يتبعه مناق�شة حول الفيلم تقدمي
�أ/منى مللوم ال�ساعه  12ظ.

السبت

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية « 7:30م.

30

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة كتابة الق�صة الق�صرية مع الكاتبة /جنالء عالم «1ظ3 -.م».

17

يوليو

31
األحد

قصر األمري طاز
ال�صالون الثقافى «ال�شعر و الأغنية فى حياتنا» مع الدكتورة /ناهد
عبداحلميد 7م.
قبة الغوري
فرقة ر�سالة �سالم الدولية و املو�سيقى الروحية و ت�ضم (فرقة �سماع
لالن�شاد ال�صوفى -فرقة الرتاتيل و االحلان القبطية – جمموعة من
اال�صوات املميزة من اقاليم م�صر املختلفة -فرقة الرتانيم الكنائ�سية و
�ضيف �شرف احلفل جمموعة �أندوني�سيا لالن�شاد) 8,30م.
بيت الشعر "بيت الست وسيلة"
�صالون ال�شاعر الكبري� /أحمد عبد املعطى حجازى و ي�شارك فيه ال�شعراء:
�أحمد عبد املعطى حجازى -ح�سن طلب -حممد �إبراهيم ابو �سنة و بع�ض
ال�شعراء ال�شباب و ي�صاحب ال�صالون فقرة فنية7م.
بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
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ورشة تعليم فن البانتومايم
19

الورش الفنية
بيت املعمار املصري
اخلمي�س  :7/21حواديت معمارية (ور�شة عمل للأطفال � 8-5سنوات)
«�10ص1-.ظ».
الثالثاء  -7/26الأربعاء  -7/27اخلمي�س  :7/28مبادىء الت�صميم (ور�ش
عمل لل�شباب � 18-15سنة) «�10ص3 -.م».
عنا�صر معمارية (ور�شة عمل للأطفال � 12-9سنة) «�10ص3 -.م».
قصر األمري طاز
فى الفرتة من  18حتى  21يوليو :ور�شة حكى و ر�سم بال�صل�صال مع الفنانه
�سمر «2م4 -.م».
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام االحد و الثالثاء من كل �أ�سبوع من 3م.
ور�شة تعليم العزف على االالت املو�سيقية� :أيام االحد االثنني و الأربعاء
من كل �أ�سبوع 3م.
ور�شه �إعداد املمثل وفنون امل�سرح� :أيام ال�سبت واالثنني والأربعاء من كل
�أ�سبوع 2م.
ور�شة تدريبات فنون �شعبية وا�ستعرا�ضية � :أيام الأربعاء واخلمي�س من كل
ا�سبوع 4م.
20

ورشة كتابة القصة القصرية
21

بيـــت العينــي
تبد أ� االن�شطة من  11يوليو 2016

ور�ش الفنون الت�شكيلية
ور�شة ت�صميم و تعليم زخارف :ا�شراف �أ .دعاء فتحى :الثالثاء من كل ا�سبوع
(من � 13سنة حتى � 18سنة) «4م6-.م - ».اخلمي�س من كل ا�سبوع (من 7
�سنوات حتى � 12سنة) «4م6-.م».
ور�شة احللى :ا�شراف �أ� .سماء ي�سرى :ال�سبت و الثالثاء من كل ا�سبوع (من
� 12سنة حتى � 17سنة) «�11ص1 -.ظ».
ور�شة تنمية مهارات ذوى االحتياجات اخلا�صة :ا�شراف �أ� .سماء ي�سرى:
االحد و الأربعاء من كل ا�سبوع «�11ص1 -.ظ».
ور�شة ابداع التدوير :ا�شراف �أ .اميان �سعيد و �أ فاطمة ابراهيم :االثنني و
الأربعاء من كل ا�سبوع (12ظ2 -.ظ).

الور�ش الثقافية
ور�شة «معلومة فى كتاب» :ا�شراف �أ .منه اهلل بهلول :ايام االحد -الثالثاء و
اخلمي�س من كل ا�سبوع (�11ص2 -.ظ).
الثالثاء  7/19و الثالثاء  :7/26ندوة وور�شة عمل عن فن احللى من
الع�صر الفرعونى �إىل الع�صر احلديث و يدير الندوة ادارة الوعى االثرى-
قطاع االثار القبطية و اال�سالمية و ي�صاحب الندوة عر�ض Data show
�11,30ص.
22

مسرحية صاحب السمو
23

بيـــت العينــي
ندوة «اكت�شف ذكائك و تطوره»اخلمي�س  :7/21يحا�ضر فيها �أ .حممد عبد
احلليم �11,30ص.
ور�شة ال�شعر :ا�شراف �أ .اميان امليهى :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع «6م-.
8م –».ايام االثنني من كل ا�سبوع «7م8,30 -.م».
ور�شة كتابة االغانى :ا�شراف �أ .حممود فريد :ايام االثنني و اخلمي�س من
كل ا�سبوع «3م5-.م».

ور�ش امل�رسح و الغناء
ور�شة اداء م�سرحى :ا�شراف �أ .حممد عزت :ايام ال�سبت و الثالثاء من كل
ا�سبوع «2ظ4 -.م».
ور�شة البانتومامي ا�شراف �أ� .شريف عبد اهلل :ايام االثنني و اخلمي�س من
كل ا�سبوع «5م7 -.م».
فى الفرتة من  7/20حتى  :8/31ور�شة ايقاع مو�سيقى ا�شراف مدر�سة
الدرب االحمر للفنون (ايام االثنني و الأربعاء من كل ا�سبوع 2ظ4 -.م).
عر�ض خيال الظل و االراجوز – فقرة حكايات اثرية فريق التوعية
االثرية بقطاع االثار القبطية و اال�سالمية (على م�سرح ال�ست و�سيلة)
الثالثاء  7/28ال�ساعة �11,30ص.
رحلة ملركز احلرف التقليدية يوم الأحد .7/31
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بيـــت الهــراوى «بيـت العــود العربــى»
الدرا�سات احلرة :ايام ال�سبت – االثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9-.م».
الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور  :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع «8م9-.م».
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ور�شة مرج خيط مع الفنان ابراهيم الربيدى :ملدة  8ايام على مدار ال�شهر
رحلة �إىل القرية الفرعوية ال�سبت  29يوليو � 10ص.
ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع
ور�ش فنية متنوعة  :يومي ًا
ور�شة املخرتع ال�صغري :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع
ور�شة �شعبيات «عن احلياة ال�شعبية و �أهم احلرف التقليدية و اليدوية» :
�أيام االحد و الأربعاء من كل ا�سبوع
ور�شة حلى لل�صم و البكم :ايام االثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع
ور�شة تعليم كمبيوتر للأطفال :ايام ال�سبت و الأربعاء من كل ا�سبوع
ور�شة متثيل  :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع طوال ال�شهر
ور�شة كورال  :ايام االحد و اخلمي�س من كل ا�سبوع طوال
ن�شاط ثقايف  :يومي ًا
ور�شة ادبية  :يومي ًا
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ورش موجهة للطفل ببيت املعمار
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بيت السحيمي
ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع من  6 -4م.
دورات كمبيوتر :طوال �أيام ال�شهر .
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
م�شروع اك�سب حرفة جميلة (خزف -حلى -نحا�س)� :أيام االحد -الثالثاء
و اخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م7 -.م».
دبلومة مدر�سة الأمري ت�شارلز� :أيام ال�سبت -االثنني و الأربعاء من كل
�أ�سبوع «�10ص4 -.م».
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ورشة األلعاب الشعبية

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

ق�سم املر�سم
ور�شة نحت �إ�شراف د/مليحه �شعيب كل يوم �إثنني و ثالثاء ال�ساعة 5م.
عر�ض لور�شة عمل حتت عنوان « 7/ 14 »Stop motionحتت �إ�شراف
د� /أحمد بركات رقاعة توفيق احلكيم .
ور�ش الأطفال ال�صيفية:
 -1االحد و الثالثاء من . 12-10حتت �إ�شراف �أ /غاده ب�سيونى
 – 2الإثنني و اخلمي�س من  2-12حتت �إ�شراف �أ � /آالء حممد
 -3الأحد و الأربعاء  12-10حتت �إ�شراف �أ /مروة عادل
 –4الإثنني و الأربعاء من  2-12حتت �إ�شراف ا  /مروة حجازى
 –5االحد و الأربعاء من  7-5م حتت �إ�شراف �أ � /سمر زايد
الور�ش املو�سيقيه
ور�شة الكمان :حتت �إ�شراف د /حم�سن �أبو العال ال�سبت و الثالثاء من كل
�أ�سبوع ال�ساعة 3م .
ور�شة الباليه :حتت �إ�شراف �أ/زيزيت ال�سبت و الإثنني و الثالثاء 5م.
ور�شة اجليتار:حتت �إ�شراف �أ�/أحمد فتحى يومى الإثنني و اخلمي�س  3م .
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ور�شة اجليتار �أطفال :حتت �إ�شراف �أ/م�صطفى ي�سرى الأحد و الأربعاء
ال�ساعة 3م .
بروفات فريق ابن البلد :حتت �إ�شراف د/حممد ح�سنى الثالثاء من كل
�أ�سبوع ال�ساعة  5م.
ور�شة البالية :حتت �إ�شراف  /حممد �أحمد الأربعاء من كل �أ�سبوع ال�ساعة
5م.
بروفة فريق حممد بدران :الأحد من كل ا�سبوع ال�ساعة 5م .
بروفات فريق �أورك�سرتا املوهوبني :االثنني و الأربعاء و اخلمي�س من كل
�أ�سبوع ال�ساعه 5م.
			
الور�ش الفنيه
بروفة فريق احلرية للفنون ال�شعبية :الأحد من كل �أ�سبوع ال�ساعة 5م.
بروفة فريق ذوى االحتياجات اخلا�صة و املعاقني حركي ًا:
ال�سبت من كل �أ�سبوع ال�ساعة 4م بقاعة ال�شعراء.
بروفة ق�صر ثقافة التذوق :ال�سبت و الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
ال�ساعة 5م .
ور�ش �ستوديو املمثل :ال�سبت و الثالثاء من كل �أ�سبوع  5م .
بروفة فريق ال�شروق للمكفوفني :الأحد و الأربعاء من كل �أ�سبوع 5م .
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المعارض

قصر األمري طاز
فى الفرتة من  21حتى  28يوليو :يقام معر�ض «�أنا امل�صرى» للفنان عبد احلليم
طه فى �إطار االحتفال بذكرى ثورة  30يونيو.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
معر�ض �شامل ملركز احلرف بالف�سطاط بقاعة الأخوين وانلى و �ساحة التحرير
الإفتتاح يوم  2016 /7 / 14و ي�ستمر املعر�ض حتى  2016/7/24ال�ساعه  7م.
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة)
وكالة الغوري
املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف(خزف -نحا�س-خيامية-حلى -جنارة).

34

ندوة "اسمع واعرف" مع الفنان/هانى شنودة
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�صر الأمري طاز� 17 :ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :
وكالة الغوري� :شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية ،تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر
قبة الغوري� 111 :شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
مركز طلعت حرب الثقايف� :ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوي :خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :
بيت ال�سحيمي :اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت27878865:
مركز احلرف التقليدية�1 :شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت23643103 :
بيت العيني :خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :
مركز الإبداع الفني� :ساحة دار الأوبرا ت27363446 :
متحف �أم كلثوم� 1 :ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :
مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية� 1 :شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف،
الإ�سكندرية ت34956633:
بيت ال�شعر «بيت ال�ست و�سيلة» «بيت ال�ست و�سيلة»  :خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
بيت الغناء «ق�صر الأمري ب�شتاك»� :شارع املعز ت27879187:
�صندوق التنمية الثقافية بجوار دار الأوبرا امل�صرية – اجلزيرة – القاهرة
تليفون 27354234 – 27357001 :فاك�س27364634 :
www.cdf.gov.eg
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