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اخلمي�س5/12

عر�ض لفرقة القومية للفنون ال�شعبية التابعة

 للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�شتعرا�ض 8م.

اخلمي�س5/26

عر�ض لفرقة ر�شا للفنون ال�شعبية التابعة

 للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�شتعرا�ض 8م.

قبة الغوري : 111 شارع األزهر، الغورية،  ت: 25060227
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الور�ض الفنية

ال�شبت والثالثاء من كل ا�شبوع

 ور�شة مدر�شة االإن�شاد الدينى

 واالبتهال للمن�شد حممود التهامى1ظ.

ال�شبت واالأحد من كل اأ�شبوع 

 ور�شة كورال ق�شر االأمري طاز 4م.

االإثنني من كل اأ�شبوع

ور�شة الفنون الت�شكيلية لالطفال 11 �س.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة ساحة دار األوبرا، ت: 27363446قصر األمري طاز: 17 ش السيوفية - متفرع من شارع الصليبة - حي الخليفة ت: 25142581

االأحد 15 /5

 منتدى ثقافة واإبداع.. واحتفالية مبنا�شبة �شدور 

كتاب )خمتارات من امل�شرح ال�شينى احلديث( 

يديره الكاتب ال�شحفى طارق الطاهر6م.

الثالثاء 5/17

 اأم�شية �شعرية مبنا�شبة االحتفاء بال�شاعر

 اأمل دنقل مبنا�شبة مرور 39عام على رحيله 

بالتعاون مع بيت ال�شعر العربى6م.
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االأحد 5/15

�شمن فعاليات وزارة الثقافة »القاهرة عا�شمة الثقافة

 يف دول العامل االإ�شالمي«  ندوة: »القاهرة: الب�شر واحلجر« 

)من تراث املدينة واملجتمع ( بالتعاون مع مبادرة �شرية 

القاهرة+ مبادرة النا�ض واملكان د.فاطمة ك�شك

 »دور الرتاث فى تعظيم موارد املجتمعات بالقاهرة« 6م.

ال�شبت 5/21

 ندوة عمارة الدولة االأيوبية وتاريخها اأ. يو�شف اأ�شامة 6م.

ال�شبت 5/28

 نادى الكتاب وجمموعة و�شل »مقريزيات«

بيت الغناء العربي: »قصر األمري بشتاك« شارع املعز   ت: 27879187بيت املعمار املصرى: شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن، القلعة، ت: 25117043

اخلمي�س 5/12

�شالون مقامات بيت الغناء العربي باال�شرتاك مع 

الربنامج االإذاعى الثقايف باالإذاعة امل�شرية +

 تخت �شرقى 7م.

اجلمعة 5/20

حفل فنى لفرقة » الفراتى« بقيادة م�شطفي مهدى

�شعر التذكرة 65جنيه، 7م.

اخلمي�س5/26

 حفل فنى لفرقة ال�شكمجية« طرب 7م.
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االحتفاء بال�شاعر اأمل دنقل

مبنا�شبة مرور 39عام على رحيله

الثالثاء 5/17

اأم�شية �شعرية ي�شارك فيها جمموعة من النقاد وال�شعراء 

)مبركز االإابداع الفنى( 6م.

االأحد 5/22

اأم�شية �شعرية  ملجموعة من ال�شعراء 6م.

االأحد 5/25

 اأم�شية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء 6م.

)باملجل�ض االأعلى للثقافة(

 بيت الشعر العربي »بيت الست وسيلة«خلف الجامع األزهر ت: 25103171 سينما الهناجر: بمركز الهناجر للفنون - ساحة دار األوبرا املصرية

االإثنني 5/9

 �شالون ال�شينما الوثائقية مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م.

اخلمي�س 5/12: نادى ال�شينما الهندية بالتعاون مع �شفارة الهند7م.

ال�شبت 5/14

 نادى ال�شينما امل�شتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�شينما 7م.

من االأحد حتى االأربعاء 15- 5/18

عر�ض االأفالم الفائزة فى الدورة 23 من مهرجان

 االإ�شماعيلية الدوىل لالأفالم الت�شجيلية والق�شرية 7م.

اخلمي�س 5/19

عرو�ض اأفالم املدر�شة العربية لل�شينما والتليفزيون 7م.

ال�شبت 5/21

نادى �شينما الطفل الكارتون امل�شرى 12ظ.

ال�شبت 5/28:  عرو�ض جمعية الفيلم 7م

االإثنني 5/30: نادى �شينما دول البحر املتو�شط  7م.

 يال نروح
�شينما
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مركز  طلعت حرب الثقايف:  ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت: 23622647

االإثنني من كل ا�شبوع 

 ور�شة فنية تعليم ر�شم

 اإ�شراف رحمة حم�شن 1،30ظ

االإثنني من كل اأ�شبوع

ور�ض فنية وور�شة متثيل لذوى القدرات اخلا�شة

 اإ�شراف اأ.داليا ال�شربينى 12ظ

اجلمعة وال�شبت من كل اأ�شبوع

ور�شة )دمج( لفريق كورال طلعت حرب

 وذوى الهمم11ظ.

ور�ض )االأونالين(

االأحد من كل اأ�شبوع

 معلومة و�شوؤال »كتاب دليفرى«، ملخ�ض كتاب 

على �شفحة الفي�شبوك والوات�شاب للمركز 8م.

ال�شبت 5/14

 اأم�شية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�شة 4م.

ال�شبت 5/21

 ال�شالون الثقافى »ذاكرة الوطن«

 يديره الكاتب ال�شحفى حممد ال�شافعى 6م.

الور�ض الفنية

ال�شبت 5/28

 م�شابقة كتاب وور�شة فنية 

بعنوان اإقراأ و�شكل على النا�شية 3م.

اجلمعة وال�شبت من كل اأ�شبوع

ور�شة فن التطريز مع اأ. اأمانى ر�شا 11�س

ال�شبت من كل اأ�شبوع

 ور�شة كوالج تطوير مهارات ذوى القدرات

اخلا�شة مع د. �شماح احمد 1ظ
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف الجامع األزهر ت: 25104174

ال�شبت من كل ا�شبوع 

تدري�ض النظريات املو�شيقية للطالب املتقدمني

د. مروة عبد املنعم3م.

-تدري�ض قراءة النوتة املو�شيقية للمبتدئني اأ. اإلهام احلاج 4م.

- ور�شة وبروفات جماعية اأ. اإ�شالم طه 7م.

ال�شبت و االأربعاء من كل اأ�شبوع 

تدري�ض اق�شام بيت العود العربي )ال�شاز والعود واملاندولني(

  4م.- 8م.

الثالثاء 5/10

فرقة ق�شر الغورى للمو�شيقي العربية 7م.

اخلمي�س 5/19

 حفل فنى لفرقة اأنغامنا احللوة »�شعر التذكرة 65جنيه«.

االأحد من كل اأ�شبوع

فرقة النيل لالآالت ال�شعبية اإخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م.

اجلمعة من كل اأ�شبوع 

 عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 7م.

بيت السحيمي الجمالية، حارة الدرب األصفر، شارع املعز  ت:913391 25 
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المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية

 على شبكة اإلنترنت

www.arabfilmtvschool.edu.eg

اخلمي�س 5/19

عرو�ض اأفالم املدر�شة العربية لل�شينما والتليفزيون

 ب�شينما الهناجر 6م .

الزيارة من 9ص حتي 5 يوميًا ما عدا الثالثاء

متحف نجيب محفوظ: خلف جامع األزهر، الدرب األحمر، محافظة القاهرة 
ت: 25061227

سبيل قايتباى – شارع شيخون بميدان صالح الدين بالقلعة

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف، نحا�ض، خيامية، حلى، جنارة(

من االأحد اإىل اخلمي�ض

مبادرة �شنايعية م�شر لتدريب ال�شباب على احلرف الرتاثية من 3-6 م

)الدفعة الثانية- الدفعة الثالثة(.

مركز  الحرف التقليدية بالفسطاط:1شارع اإلمام، خلف جامع عمروبن العاص  
بالفسطاط، مصر القديمة،  ت:27412324
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية 1 شارع فؤاد، بجوار نقطة شريف، اإلسكندرية  

االأربعاء 5/11

 ندوة بعنوان » الق�شايا االإ�شرتاتيجية فى فكر جمال 

حمدان« املتحدث اأ. حممود عو�شني وكيل وزارة الثقافة 

االأ�شبق تقدمي د. عبري يو�شف 6،30م.

اخلمي�س 5/12

بالتعاون مع خريجي كلية العلوم باالإ�شكندرية ندوة 

بعنوان »لقاء مع ال�شاعر عماد ح�شن« حول اأعماله 

الغنائية و م�شريته الفنية تقدمي اأ. مهاب ح�شن.

االأربعاء 5/18

 ور�شة اكوا لتنمية الكتابة االإبداعية »كيف تكتب 

روايتك من ال�شفر«مرحلة الكتابة االأولية حتديد الهدف 

النهائي التعرف على )مراحل( حتقيق الهدف التعرف 

على العقبات التي تعرت�ض تنفيذ كل مرحلة ربط 

املراحل ببع�شها البع�ض بعالقة ال�شبب والنتيجة تقدمي 

اأ. د. حممد عبد احلميد خليفة ال�شخ�شية يف الرواية 

تقدمي اأ.د �شحر �شريف 6،30م.

االأحد 5/22

ندوة و مناق�شة ديوان »ت�شرب القهوة �شادة« 

لل�شاعر/ حممد ربيع حماد مناق�شة ال�شاعر 

و الناقد / عبد املنعم كامل تقدمي 

الكاتبة / رمي اأبو الف�شل 6م.

االأربعاء 5/25

 ندوة بعنوان » يوم الوفاء يف رثاء ال�شاعر الكبري الراحل

 حممد طعيمة« بح�شور نخبة من من �شعراء االإ�شكندرية 

يدير اللقاء ال�شاعر / اأمين عمر 6.30م.
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اخلمي�س 5/26

منتدى ثقافة وابداع وتكرمي د. حممد زكريا عنانى مع 

الكاتب ال�شحفى طارق الطاهر 6،30م.

- �شهرة �شعرية غنائية بعنوان ) حتويجة اإبداع( تدير 

اللقاء ال�شاعرة هناء الكومي  مب�شاركة �شعراء ومطربني 

من حمافظات خمتلفة مب�شاحبة تخت مو�شيقي 6،30م.

ال�شبت 5/28

 ندوة بعنوان » التقنيات احلديثة ملكافحة التدخني 

و االإدمان« مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة التدخني و 

االإدمان �شيوف اللقاء د. حممد البنا نقيب االأطباء 

االأ�شبق و اأ. د. اأحمد الب�شيلي رئي�ض جلنة مكافحة 

التدخني و االإدمان و د. لطفي ال�شربيني اإ�شت�شارى الطب 

النف�شي العاملي و اأ. عال �شليمان مدير عام التعليم 

 تقدمي د. اإبراهيم عبد اهلل امل�شت�شار االإعالمي 6 م.

امل�شرح

من 14، 5/21

 بالتعاون مع الهيئة العامة لق�شور الثقافة 

عرو�ض م�شابقة الفرق امل�شرحية للهيئة 5م.

االإثنني5/30

 بالتعاون مع جامعة االإ�شكندرية » م�شابقة م�شرح اجلامعة«

 والعر�ض امل�شرحي لكلية ال�شيدلة   5 م.

الثالثاء5/31

بالتعاون مع جامعة االإ�شكندرية » م�شابقة م�شرح اجلامعة«

و العر�ض امل�شرحي لكلية الفنون اجلميلة 5م.

الور�ض الفنية

االأحد واالأربعاء من كل اأ�شبوع : ور�شة فنون امل�شرح لذوي 

القدرات اخلا�شة اإ�شراف / ع�شام اأحمد بدوى 11�س - 1ظ .
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ال�شبت واالأحد والثالثاء واخلمي�ض

 ور�شة باليه حتت اإ�شراف اأ. مى �شعد 5-8م.

ال�شبت واالأحد والثالثاء واخلمي�ض من كل اأ�شبوع

 ور�شة البيانو للكبار اإ�شراف اأ .مي �شلبي  11�س- 8م.

االإثنني واالأربعاء

 ور�شة البيانو لالأطفال اإ�شراف اأ. اإميان ر�شيدي 4م.

ال�شبت  واالأحد من كل ا�شبوع

 ور�شة الكمان اإ�شراف اأ. جون �شمري �شادق 3م.

الثالثاء 5/31،23،17 

 ور�شة جتارب اأداء م�شرحية  اأ. رحمه حمجوب 12ظ.

االأربعاء واخلمي�ض 5/26،25 

 ور�شة فنون ت�شكيلية »حلى« اإعادة تدوير  1ظ

ال�شبت 5/28،21 

ور�شة لكورال »اإكت�شاف مواهب«

 اإ�شراف اأ. اإميان �شليمان 11�س.

االأحد واالإثنني 5/30،29

ور�شة فنون واإتيكيت اأ. رحمة حم�شن 12ظ.

مركز إبداع الطفل »بيت العيني« خلف الجامع األزهر ت: 25142990


