أنشطة مراكز اإلبداع الفني
أبريل 2017
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قصر األمير طاز

� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة  -حي اخلليفة ت25142581 :

من  4/10حتى  :4/15افتتاح ملتقى بكرة أحىل لذوى االحتياجات الخاصة 11ص
بالتعاون مع بيت العينى ومركز طلعت حرب الثقاىف.
السبت  :4/15صالون السينام الوثائقيه مع املخرج أحمد فؤاد درويش 6م
السبت  :4/22الصالون الثقاىف (مرص املبدعه) بعنوان "سهرة مع الخال الشاعر
االبنودى" ويدير الصالون الشاعر محمد بهجت 7م
الخميس  :4/27حفــل غناىئ لفريق كورال املركز ىف اطار االحتفال بأعياد الربيع
وعيد تحرير سيناء 7م
السبت  :4/29ندوة "اسمع واعرف" مع الفنان هاىن شنودة 7م

الـور�ش الفنية

* ورشة اإلنشاد الدينى للمنشد محمود التهامى :السبت من كل أسبوع 2ظ
* ورشة كورال قرص األمري طاز :أيام اإلثنني واألربعاء والخميس من كل أسبوع 4م
* ورشة تعليم العزف عىل اآلالت املوسيقية "من سن  10سنوات حتى  18سنة":
أيام األحد واإلثنني واألربعاء من كل أسبوع 3م

* ورشة إعداد املمثل وفنون املرسح وورشة
حىك وإلقاء :أيام السبت واإلثنني
واألربعاء من كل أسبوع 12ظ
* ورشة الفن التشكيىل "من سن 6
سنوات حتى  20سنة" :أيام
السبت والثالثاء والخميس من
كل أسبوع 2ظ

املعار�ض

* ىف الفرتة من  3/29حتى  :4/4معرض الفنانه اليونانية /صوفيا الريتا بالتعاون مع
املركز الثقاىف اليوناىن
* ىف الفرتة من  4/10حتى  :4/15معرض ملتقى بكرة أحىل لذوى االحتياجات
الخاصة 11ص

قصر األمير بشتاك (بيت الغناء العربي)

قبة الغوري

�شارع املعز ت27879187:

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

األحد :4/2التجربة الرابعة من مرسح الحقيبة عرض (حسب الله السابع عرش)
عرض توثيقى ومتثيىل وغناىئ فكرة وإخراج الفنان /انتصار عبد الفتاح 8م .الخميس  :4/13الصالون الثقاىف باإلشرتاك مع الربنامج اإلذاعى الثقاىف لإلذاعة املرصية
بصاحبه حفل ريستال 8م
األحد  :4/16فرقة رسالة سالم الدولية لألنشاد الدينى واملوسيقى الروحية وتضم
(فرقة سامع لإلنشاد الصوىف  -فرقة الرتاتيل واأللحان القبطية  -مجموعة األحد  :4/16حفل شباب "بيت الغناء العرىب" الفنان مصطفى حسني والفنانه هدير
يوسف 8م
من األصوات املميزة من أقاليم مرص املختلفة  -فرقة الرتانيم الكنائسية
الخميس  :4/27حفل للدكتور صابر عبد الستار وفرقته املوسيقيه 8م
"أكابيال" وضيف رشف الحفل مجموعة أندونيسيا لإلنشاد) 8م
سينما الهناجر
�ساحة دار الأوبرا

السبت  :4/1صالون السينام اإلفريقية 6م.
من األحد  4/2حتى الثالثاء  :4/4ىف إطار ذكرى رحيل الفنان أحمد زىك استمرار
عروض أهم أفالم الفنان الراحل 7م.
األحد  :4/9املؤمتر الصحفى ملهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية – الدورة
الخامسة.

ىف الفرتة من  4/10حتى  :4/12ملتقى القاهرة الدوىل لتفاعل الثقافات األفريقيه
بالتعاون مع املجلس األعىل للثقافة.
الثالثاء  :4/18افتتاح مؤمتر تنمية االبتكار واالبداع ىف الصناعات التقليدية بالتعاون
مع "مؤسسة مرص املستقبل" 10ص.
ىف الفرتة من  4/18حتى  :4/21اسبوع الفيلم الفلسطينى بالتعاون مع الجمعية
املرصية لكتاب ونقاد السينام 6م.

بيت الهراوي (بيت العود العربي)
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

* األربعاء  :4/19حفل موسيقى للفنان مينا جامل 8م – سعر التذكرة 25 :جنيه.
* تعليم الة العود :أيام السبت -اإلثنني واألربعاء من كل اسبوع "4م9 -م" تدريس
كادر أساتذة بيت العود العرىب.
* تعليم نظريات العود للمتقدمني أ.د .أحمد يوسف :أيام السبت والخميس من
كل اسبوع "3م6 -م".

* تعليم نظريات العود للمبتدئني
أ .إلهام الحاج :أيام السبت من كل اسبوع 5م
* الربوفة الجامعية املفتوحة للجمهور :أيام
السبت من كل اسبوع 8م

مركز طلعت حرب الثقافي

منطقة زينهم� ،أمام م�ست�شفى املغربي ت23622647 :

* ورشة تنمية مهارات ذوي اإلحتياجات الخاصة :أيام السبت من كل اسبوع
السبت  :4/1أمسية شعرية غنائية أشعار وموسيقى أحمد الشوىك 6م.
10ص.
الجمعة  :4/7الصالون املوسيقى ..موسيقى الهجان 5,30م.
* ورش فنية متنوعة (رسم  -أشغال جلدية  -أشغال فنية) :أيام الخميس والسبت
من  4/11حتى  :4/15فاعليات ملتقى "بكرة أحىل" لذوى االحتياجات (ورش
من كل أسبوع 1ظ.
وعروض فنية).
* ورشة متثيل :أيام السبت من كل اسبوع 4م.
السبت  :4/15مناقشة كتاب "حروب الجيل الرابع" للدكتور اللواء هشام الحلبى
* نشاط ثقايف :يومياً.
مع الكاتب سامى الزقم 6م.
الخميس  :4/20صالون بهجة الروح بعنوان "أفراح سيناء" مع الشاعر محمد بهجت * ورشة أدبية :يومياً.
* بروفة الكورال :أيام السبت
ويشاركه ىف الغناء كورال املركز بقيادة أ .دعاء عطية 6م.
والخميس 3م (إرشاف
السبت  :4/22أمسية شعرية بعنوان "من وحى القلم"مع الشعراء :سهري الربنس
أ .دعاء عطيه).
إيهاب نبيل ،عمروالقندوفىل 6م.
السبت  :4/29عرض لفرقة "الصامتني" لألداء الحرىك بقيادة الفنان رضا عبد العزيز
6م.

الور�ش الفنية والرحالت

من  4/11حتى  4/15ورش فنية لذوى االحتياجات ضمن فعاليات ملتقى "بكرة
أحىل".
مركز إبداع الطفل بيت العيني
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

ىف الفرتة من  4/11حتى  :4/15فاعليات ملتقى بكرة أحىل لذوى االحتياجات
(ورش وعروض فنية).
ورشة تنمية مهارات ذوى االحتياجات “عرب الفن” إرشاف أ .دعاء فتحى (أيام
الثالثاء والخميس 11ص).
* ورشة تعليم الرسم ارشاف أ .دعاء فتحى (أيام السبت من كل اسبوع 12ظ).
Design: Mai Abdel Qader, CDF

اإلثنني  :4/3املشاركة ىف املعرض السنوى للتوعية مبرض التوحد بالتعاون مع
الجمعية املرصية لذوى االحتياجات “نحوالتقدم” 6م بقاعة املكتبة
املوسيقية ويستمر املعرض حتى .2017/4/9

وكالة الغوري

�شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية ،تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر

*فرقة التنورة الرتاثية :أيام السبت واإلثنني واألربعاء من كل
أسبوع 7,30م.
األحد  :4/9احتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع ادارة وسط
القاهرة التعليمية.

املعار�ض

* املعرض الدائم ملنتجات مركز الحرف.
(خزف – نحاس – خيامية – حىل – نجارة).

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت27878865 :

الجمعة من كل اسبوع :عرض األراجوز وخيال الظل  7,30م.
األحد من كل اسبوع :فرقة النيل لآلالت الشعبية إخراج /عبد الرحمن الشافعي
 7,30م.
الخميس  :4/13حفل توقيع كتاب (برج املراقبة) لالديبة والصحفية  /سها عىل
رجب 7م.

املعار�ض

من  4/16حتى  :4/21معرض فنى تراىث بالتعاون مع "مؤسسة مرص املستقبل".

الور�ش الفنية

* ورشة الزخرفة :أيام السبت من كل أسبوع 11ص – 3م.
* ورشة العرائس :أيام الجمعة من كل أسبوع من 3م6 -م.
* دورات كمبيوتر :طوال أيام الشهر.
مركز الخزف والحرف التقليدية

بيت الست وسيلة (بيت الشعر العربي)

� 1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص بالف�سطاط (م�صر القدمية) ت27412324:

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

* من  4/4حتى :4/18
امللتقى امل�صرى للحلى
الرتاثيه واملعا�صرة
(الدورة الثانية)

األحد  :4/2صالون الشاعر أحمد عبد املعطى حجازى مبشاركة مجموعة من
الشعراء والنقاد 7م.
األحد  :4/9أمسية شعرية ملجموعة من الشعراء 7م.
األحد  :4/16مناقشة التجربة الشعرية للشاعر فؤاد طامن مبشاركة مجموعة من
الشعراء 7م.
األحد  :4/23تأبني الشاعرين اسامعيل عقاب
وطاهر الربنباىل ويشارك فيها مجموعة من
الشعراء 7م.
األحد  :4/30أمسية شعرية ىف ذكرى
الشاعر صالح جاهني.

الجمعه  :4/7ورش عمل
لألطفال مبناسبة يوم اليتيم.

املعار�ض

الور�ش الفنية

*املعرض الدائم ملنتجات املركز (خزف –
نحاس – خيامية – حىل – نجارة).

* دبلومة مدرسة األمري تشارلز :أيام السبت  -اإلثنني واألربعاء من كل أسبوع
"10ص4 -م".

يومى الثالثاء  4/18واألربعاء  :4/19االحتفال بالعيد القومى ملحافظة شامل سيناء
مبشاركة فرق فنون شعبية من العريش وسوق للمنتجات الحرفية من
سيناء 5م.

ساحة الهناجر
�ساحة دار الأوبرا

األحد  :4/16ندوة بعنوان (القصيدة ىف غناء أم كلثوم) مع أ.د .أرشف عبد الرحمن
واملطرب وامللحن د .محمد الرشقاوى 8م.
اإلثنني  :4/24الصالون الثقاىف بعنوان (شعراء أم كلثوم وأحمد رامى) 8م.

قصر المانسترلي  /متحف أم كلثوم
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :

بيت المعمار المصرى

�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة ،تليفاك�س0225117043 :

السبت  :4/1ورشة عمل لألطفال “فصلنا بره الفصل”
9ص 3 -م.
الثالثاء  :4/11الصالون الثقاىف “صحبة بيت املعامر” بعنوان
(أوراق ىف النقد املعامرى) مع املعامرى عصام صفى الدين 6م.
السبت  :4/22حلقة نقاش “9ص5-م”.
اإلثنني  :4/24احتفالية “بيت املعامر ىف عام”  -معرض ألنشطة البيت ومخرجات

ورش العمل وعرض “موسوعة بيت
املعامر” و“موسوعة تاريخ العامرة املرصية
للطفل” وتوزع شهادات تقدير للمتطوعني
بالعمل ىف البيت من أصدقاء بيت املعامر.

املعار�ض

السبت  4/1حتى  :4/10معرض تصوير معامرى للمعامرية الشابه /دينا مهدى 6م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ت34956633 :

ق�سم امل�سرح

ق�سم املعار�ض

*  2017/4/1حفل فريق الحرضه لإلنشاد .سعر التذكره  35جنيه .
*  3و 2017/4/4عرض مرسحى بعنوان (أوسكار والسيدة الوردية) إخراج أحمد
سعيد يف إطار احتفاالت الجامعة بالعيد املايس 7م.
*  2017/4/6حفل توزيع جوائز مسابقة الفنون التشكيلية للشباب 7م.
*  2017/4/11حفل فريق غناوينا 7م (.الدخول مجاناً)
*  2017/4/16عرض مرسحية األوضه تأليف وإخراج إيهاب يونس 7م .سعر
التذكره  10جنيه.
*  2017/4/18حفل موسيقى لثناىئ فيينا7 ،م.
*  2017/4/22حفل بنات نور إسكندريه للمكفوفني  7م التذكره  10جنيه.
*  2017/4/28حفل بساطه باند 7م سعر التذكره  40جنيه.
*  2017/4/29عرض مرسحية (ملوك الضباب) دراماتورج وإخراج /عىل عثامن
لفريق كلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية 7م.

*  2017/4/6إفتتاح معرض مسابقة
الفنون التشكيلية للشباب
الدورة الخامسة ويستمر
حتى  ،2017/4/16بقاعة
األخوين وانىل وقاعة ساحة
التحرير 7م.
*  2017/4/27إفتتاح معرض النحت والتصوير
فوتوغراىف للفنان  /هاىن السيد والفنان  /عبد الله داوستاىش يوم
الخميس ويستمرحتى  ، 2017/5/7بقاعة األخوين وانىل 7م.

الدورة الخامسة من  20إلى  26إبريل
* بئـر يوسـف بالقلعــة
الخميس  :4/20حفل افتتاح مهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية – الدورة
الخامسة 8م
األربعاء  :4/26حفل ختام مهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية – الدورة
الخامسة مبرسح 8م
ىف الفرتة من  4/20حتى  :4/26سوق الحرف اليدوية عىل هامش عروض مهرجان
الطبول الدوىل والفنون الرتاثية
قبة الغورى  -مركز طلعت حرب الثقاىف – شارع املعز  -ساحة الهناجر – برئ
يوسف بالقلعة – مركز الطفل والحضارة مبرص الجديدة -قرص ثقافة بنها
ىف الفرتة من  4/21حتى  :4/25فعاليات مهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية –
الدورة الخامسة 8م

