


السبت 4/7
 الحتفال بتخرج دفعة جديدة من مدر�شة الإن�شاد الدينى 7م

السبت 4/21 
 اإفتتاح معر�ض “روح م�شر” بالتعاون مع اجلهاز القومى للتن�شيق احل�شارى 

فى اإطار الحتفال باليوم العاملى للرتاث 7م وي�شتمر حتى 28اإبريل

الخميس 4/26
 �شالون م�شر املبدعة مع ال�شاعرحممد بهجت - احتفال بذكري حترير �شيناء 7م.

الــور�ش الفنيــة

ال�شبت و الأحد من كل ا�شبوع 

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى  1ظ. 

الأحد والأربعاء4م والإثنني 1ظ من كل اأ�شبوع : 

ور�شة تعليم العزف على الآلت املو�شيقية من �شن 10 �شنوات حتى 18�شنة: 

الأحد والثالثاء واخلمي�ض من كل اأ�شبوع : 

ور�شة اإعداد املمثل وفنون امل�شرح + ور�شة حكى واإلقاء 3م. 

ال�شبت و الثالثاء و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع : 

ور�شة الفن الت�شكيلى من �شن 6�شنوات حتى 20�شنة 12ظ. 

الأحد و الثالثاء اخلمي�ض من كل اأ�شبوع :

 ور�شة كورال ق�شر الأمري طاز: 4م.   
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فى الفرتة من 4/21 حتى 4/25 
 فعاليات مهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية –

 الدورة ال�شاد�شة 8م. 
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من 12 إىل 15 ابريل 
 اأ�شبوع الفيلم الكازاخى بالتعاون مع �شفارة دولة كازاخ�شتان بالقاهرة 7م

اإلثنني 4/16 
حفل لعازف اليقاع ال�شبانى لوي�ض تابوينكا �شمن فعاليات 

مهرجان القاهرة للمو�شيقى املعا�شرة 7م

األربعاء 4/18
اأم�شية ثقافية مبنا�شبة الذكرى 78 مليالد املعمارى واملخرج العاملى �شادى عبد ال�شالم 

بعنوان “عامل عبد ال�شالم – الرمز والروؤية” “املجل�ض الأعلى للثقافة”

األحد 4/22
 اإحتفال مبنا�شبة العيد القومى ملحافظة �شيناء بالتعاون مع الهيئة العامة لالإ�شتعالمات 

)قاعــة امل�ســرح(

نف�شك” ا�شتمرار العر�ض امل�شرحى “�شلم 

 نتاج ور�شة ا�شتديو املمثل-

 �شياغة و اخراج / خالد جالل
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فرقة التنورة الرتاثية
 اأيام ال�شبت والإثنني والثالثاء والأربعاء  من كل اأ�شبوع 7.30م

اخلمي�ض واجلمعة 5 ,6  /4 : معر�ض احلرف الرتاثية   “ب�شمة املماليك” 

بالتعاون قطاع الفنون الت�شكيلية 

الخميس 4/12
 �شالون مقامات بال�شرتاك مع الربنامج الثقافى لالإذاعة امل�شرية

 ي�شاحب ال�شالون تخت �شرقى 7م. 

الخميس 4/19
 حفل �شباب الغناء العربى للفنانة داليا فوؤاد والفنان اأحمد جمال 8م 

�شعر التذكرة 25جنيه
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الثالثاء 4/3
 اإحتفالية بعنوان "عامان يف بيت املعمار امل�شري" تت�شمن: 

عر�ض نتاج ور�شة عمل "تطوير درب اللبانة 6م.

السبت 4/14
 احتفالية بيت املعمار امل�شري باليوم العاملي للرتاث:وتت�شمن: 

 - جولة يف اثار املنطقة - جولة ر�شم عمراين مع جمموعة 

Cairo Urban Sketchers 

- لالأطفال: ور�شة ر�شم الزخارف الهند�شية الرتاثية مع م/عال �شعيد 10�ض – 3ع�شرًا

- للكبار: ور�شة عمل الفكار الت�شميمية "اإحياء الأوبرا امللكية" لطالب العمارة 

وحديثي التخرج 10�ض-3ع�شرًا

ندوة بعنوان "احلرف الرتاثية املعمارية" مع د/ممدوح �شقر   6م

الثالثاء 4/17
 مبنا�شبة اليوم العاملي للرتاث ندوة بعنوان "عني على الرتاث" مع الفنان امل�شور كرمي بدر 6م

الثالثاء 4/24
 اإفتتاح معر�ض وحلقة نقا�شية حول نتاج ور�شة عمل الفكار الت�شميمية

 "اإحياء الأوبرا امللكية" 6م
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الخميس 4/5
عر�ض "خيال الظل والأراجوز" مبنا�شبة يوم الطفل اليتيم 

و�شيلة" 12ظهرًا ال�شت  بيت  "مب�شرح 
اإلثنني: 4/23

 امل�شاركة فى املعر�ض الرابع ع�شر للتوعية مبر�ض التوحد بالتعاون مع اجلمعية امل�شرية للتوعية 

مبر�ض التوحد "نحو التقدم"  بعنوان ت�شميمات ت�شكيلية  ب�شاحة الهناجر 6م

الورش الفنية
ال�شبت من كل اأ�شبوع : ور�شة تعليم الر�شم ا�شراف/ دعاء فتحى 12ظ. 

الثالثاء و األربعاء
 فى الفرتة من 1 حتى 15 اإبريل : ور�شة تنمية مهارات ذوى الحتياجات اخلا�شة عرب الفن 

ا�شراف دعاء فتحى 11�ض.  

من الثالثاء 3 إىل الخميس 5 إبريل 
 ور�شة " اأهاُل بالربيع"  اإ�شراف / هالة اأنور 11�ض

الور�ض الثقــافية

السبت واإلثنني والخميس من كل أسبوع
 ور�شة "حافظ على املياه – اأعرف عرب النرتنيت" 11�ض

ساحة الهراوى
األحد 4/15

يوم مفتوح لذوى القدرات اخلا�شة مبنا�شبة  اليوم العاملى للتوحد يت�شمن: “ ور�ض عمل – جولة اآثرية 

بالتعاون مع اإدارة الوعى الآثرى ـ ور�شة بالتعاون مع الركن الأخ�شر – ور�شة عن تر�شيد املياه
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الخميس 4/5
 �شالون ال�شينما الوثائقية للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م. 

السبت 4/7
 نادى ال�شينما الفريقية 6م. 

الخميس 4/12
 نادى ال�شينما الهندية 6م. 

اإلثنني 4/24
نادى �شينما دول البحر املتو�شط  6م

�ســاحة الهناجر

من األربعاء 18 إىل الجمعة 20 إبريل
مبنا�شبة الحتفـال باليــوم العاملــى للرتاث

- معر�ض حرف تراثية من عدد من حمافظات م�شر

- معر�ض �شور فوتوغرافية )املوالد فى م�شر( ببهو م�شرح الهناجر -  12ظ 

4/18
- عر�ض للفرقة القومية لالآلت ال�شعبية )قطاع الإنتاج الثقايف( 5 م

4 / 19
عر�ض لفرقة الأراجوز وخيال الظل  - 6م
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السبت 4/21
 حفل للفنان اإ�شالم عبد العزيز

 وفرقته املو�شيقية  8م. �شعر التذكرة 25جنيه

السبت 4/28
 حفل املتفوقني مو�شيقيًا لدرا�شى 

ودار�شات بيت العود 7,30م

ال�شبت و الإثنني والأربعاء من كل اأ�شبوع: 

تعليم اآلة العود تدري�ض كادر ا�شاتذة بيت العود 

العربى "4ع�شرا- 9م"

ال�شبت و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع 

تعليم نظريات العود للمتقدمني

 اأ.د. اأحمد يو�شف "3م- 6م"

ال�شبت من كل اأ�شبوع 

تعليم نظريات العود للمبتدئني

   اأ. الهام احلاج: "5م- 6م"
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األحد 4/8
حفل الأراجوز والتنورة مبدر�شة جنة الطفل

 لالإعاقة احلركية 10,30�شباحًا

السبت 4/14
�شالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�شتقبل بعنوان "�شيناء �شانعة البطولت 

وقاهرة الإرهاب" يدير ال�شالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�شافعى 6م

األحد 4/15
 احتفال ا�شرة الفر�شان - كلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان  5م

السبت 4/21
 ندوة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لالإ�شتعالمات 

6م. لالإعالم  النيل  – مركز 
اإلثنني 4/23 

* عر�ض م�شرحية "ل للكذب" نتاج ور�شة تدريب امل�شرح 

لذوى القدرات اخلا�شة 5م

* حفل لفريق كورال مركز طلعت حرب لذوى القدرات اخلا�شة6م
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الخميس 4/26
اأم�شية �شعرية غنائية بعنوان "فى حب م�شر" مع ال�شاعر عبد النا�شر عبد احلميد – 

ال�شاعرة �شماح ابراهيم واملطرب فايد عبد العزيز6م

الأربعاء واخلمي�ض من كل اأ�شبوع : دورة املربمج ال�شغري لطلبة مدار�ض ذوى 

القدرات اخلا�شة والأ�شوياء 11�شباحًا

ال�شبت من كل اأ�شبوع: ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�شة10�شباحًا

ال�شبت  من كل اأ�شبوع: ور�شة فنية لذوى القدرات اخلا�شة 10�ض - ور�ض فنية  

متنوعة "ر�شم – ا�شغال فنية " 1ظهرًا

الثنني من كل اأ�شبوع : ور�شة تدريب م�شرح 

لذوي القدرات اخلا�شة 3,30 ع�شرًا 

ال�شبت واخلمي�ض من كل اأ�شبوع : 

بروفة الكورال بقيادة اأ. دعاء عطية 3ع�شرًا

الإثنني والأربعاء من كل اأ�شبوع :

 ور�شة ا�شغال فنية ور�شم لطلبة املدار�ض 11�ض

20

األحد 4/8 
 اأم�شية �شعرية بعنوان "ربيع ال�شعراء" 

ي�شارك فيها ال�شعراء: م�شطفى اأبو م�شلم، حممد ملوك،  

يا�شر اأنور، حممود ح�شن، مرمي ك�شاب 7م

األحد 4/22
 �شالون ال�شاعر اأحمد عبد املعطى حجازى

 ي�شارك فيه: عبد النا�شر ح�شن، اأحمد بلبولة، 

ح�شن طلب ،  رجب ال�شاوى -  7م

21
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الخميس 4/19
 حفل فنى لفرقة �شوليتري  - التذكرة 50 جنيه

اجلمعة من كل اأ�شبوع

عر�ض الأراجوز وخيال الظل

  تاأليف واإخراج د.نبيل بهجت. 7,30م

الأحد من كل ا�شبوع 

 فرقة النيل لالآلت ال�شعبية

 اإخراج /عبد الرحمن ال�شافعي: 7,30م. 

الــورش الفنيــة
ور�شة العرائ�ض:

 اأيام اجلمعة من كل اأ�شبوع 4م. 

اإلثنني4/23 
 حفل مو�شيقى لفرقة “ان�شامبل موزايك” الأملانية 

�شمن فعاليات مهرجان القاهرة للمو�شيقى املعا�شرة

السبت 4/28
 ندوة الثقافة وا�شرتاتيجية م�شر 2030 

بالتعاون مع الهيئة العامة لال�شتعالمات 

مركز النيل لالإعالم بالقاهرة 6م

األحد 4/29
 حفل فنى للفنانة اأ�شرار اجلمال

 وفرقتها املو�شيقية 8م 
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دورة باب رزق جميل بالتعاون مع مدر�شة الأمري 

ت�شارلز للفنون التقليدية:

 اأيام ال�شبت  و الأربعاء “10�ض.- 4م.” 

املعـــارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف- نحا�ض- خيامية- حلى- جنارة( 

الجمعة4/20 
 حفل الأفتتاح ملهرجان الطبول الدوىل 

والفنون الرتاثية – الدورة ال�شاد�شة 

مب�شرح بئر يو�شف – قلعة �شالح الدين 8م. 

السبت 4/21
كرنڤال الفرق امل�شاركة

 فى املهرجان ب�شارع املعز 3 ع�شرًا 

الخميس 4/26
 حفل اخلتام ملهرجان الطبول الدوىل 

والفنون الرتاثية – الدورة ال�شاد�شة 

مب�شرح بئر يو�شف – قلعة �شالح الدين 8م.

فى الفرتة من 4/20 حتى 4/26 :

 �شوق احلرف اليدوية على هام�ض مهرجان 

الطبول الدوىل والفنون الرتاثية

 – الدورة ال�شاد�شة

فى الفرتة من 4/21 حتى 4/25 :

 فعاليات مهرجان الطبول الدوىل والفنون 

الرتاثية – الدورة ال�شاد�شة 8م.

قبة الغورى – �شاحة الهناجر - امل�شرح 

املك�شوف بالوبرا -– ممر بهلر – �شارع 

–  �شارع املعز - بئر يو�شف بالقلعة  اللفى 

– مركز الطفل و احل�شارة مب�شر اجلديدة- 
ق�شر ثقافة بنها – ق�شر ثقافة بهتيم
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المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون

الخميس 4/26
 امتحانات “ال�شيناريو- الإخراج- الت�شوير- ال�شوت و املونتاج” 

برئا�شة اأ.د. منى ال�شبان – ر�شوم المتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�شريني 

و500 دولر لغري امل�شريني – تقام المتحانات فى متام العا�شرة �شباحا

ً مبركز طلعت حرب الثقافى. 

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى لل�شندوق اأو الأت�شال على 

الرقم التايل: 01227437313

 )اأ.د. منى ال�شبان(

مـــركـــز الحــرية إلبــداع 
باإلسكنـدرية

فى الفرتة من 10 – 17 إبريل 
مهرجان احلرية امل�شرحى امل�شابقة املحلية 

ال�شكندرى" احلرية  "مهرجان 
 الدورة اخلام�شة -

  دورة اأحمد را�شم 

1 �شارع فوؤاد، بجوار نقطة �شريف،

 الإ�شكندرية ت:34956633

�شارع �شيخون - ميدان �شالح الدين - القلعة
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