السبت 4/7

االحتفال بتخرج دفعة جديدة من مدر�سة الإن�شاد الدينى 7م

السبت 4/21

�إفتتاح معر�ض “روح م�صر” بالتعاون مع اجلهاز القومى للتن�سيق احل�ضارى
فى �إطار االحتفال باليوم العاملى للرتاث 7م وي�ستمر حتى �28إبريل

الخميس 4/26

�صالون م�صر املبدعة مع ال�شاعرحممد بهجت  -احتفاال بذكري حترير �سيناء 7م.

الــور�ش الفنيــة

ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 1ظ.
الأحد والأربعاء4م والإثنني 1ظ من كل �أ�سبوع :
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة:
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء 3م.
ال�سبت و الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن �6سنوات حتى �20سنة 12ظ.
الأحد و الثالثاء اخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز4 :م.
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فى الفرتة من  4/21حتى 4/25

فعاليات مهرجان الطبول الدوىل والفنون الرتاثية –
الدورة ال�ساد�سة 8م.
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من  12إىل  15ابريل

�أ�سبوع الفيلم الكازاخى بالتعاون مع �سفارة دولة كازاخ�ستان بالقاهرة 7م

اإلثنني 4/16

حفل لعازف االيقاع اال�سبانى لوي�س تابوينكا �ضمن فعاليات
مهرجان القاهرة للمو�سيقى املعا�صرة 7م

األربعاء 4/18

�أم�سية ثقافية مبنا�سبة الذكرى  78مليالد املعمارى واملخرج العاملى �شادى عبد ال�سالم
بعنوان “عامل عبد ال�سالم – الرمز والر�ؤية” “املجل�س الأعلى للثقافة”

األحد 4/22

�إحتفال مبنا�سبة العيد القومى ملحافظة �سيناء بالتعاون مع الهيئة العامة للإ�ستعالمات

(قاعــة امل�ســرح)

ا�ستمرار العر�ض امل�سرحى “�سلم نف�سك”
نتاج ور�شة ا�ستديو املمثل-
�صياغة و اخراج  /خالد جالل
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الخميس 4/12

�صالون مقامات باال�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
ي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7م.

الخميس 4/19

حفل �شباب الغناء العربى للفنانة داليا ف�ؤاد والفنان �أحمد جمال 8م
�سعر التذكرة 25جنيه
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فرقة التنورة الرتاثية

�أيام ال�سبت والإثنني والثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوع 7.30م
اخلمي�س واجلمعة  : 4/ 6, 5معر�ض احلرف الرتاثية “ب�صمة املماليك”
بالتعاون قطاع الفنون الت�شكيلية
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الثالثاء 4/3

�إحتفالية بعنوان "عامان يف بيت املعمار امل�صري" تت�ضمن:
عر�ض نتاج ور�شة عمل "تطوير درب اللبانة 6م.

السبت 4/14

احتفالية بيت املعمار امل�صري باليوم العاملي للرتاث:وتت�ضمن:
 جولة يف اثار املنطقة  -جولة ر�سم عمراين مع جمموعةCairo Urban Sketchers
 للأطفال :ور�شة ر�سم الزخارف الهند�سية الرتاثية مع م/عال �سعيد �10ص – 3ع�صر ًا للكبار :ور�شة عمل االفكار الت�صميمية "�إحياء الأوبرا امللكية" لطالب العمارةوحديثي التخرج �10ص3-ع�صر ًا
ندوة بعنوان "احلرف الرتاثية املعمارية" مع د/ممدوح �صقر 6م

الثالثاء 4/17

مبنا�سبة اليوم العاملي للرتاث ندوة بعنوان "عني على الرتاث" مع الفنان امل�صور كرمي بدر 6م

الثالثاء 4/24

�إفتتاح معر�ض وحلقة نقا�شية حول نتاج ور�شة عمل االفكار الت�صميمية
"�إحياء الأوبرا امللكية" 6م
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الخميس 4/5

عر�ض "خيال الظل والأراجوز" مبنا�سبة يوم الطفل اليتيم
"مب�سرح بيت ال�ست و�سيلة" 12ظهر ًا

اإلثنني4/23 :

امل�شاركة فى املعر�ض الرابع ع�شر للتوعية مبر�ض التوحد بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للتوعية
مبر�ض التوحد "نحو التقدم" بعنوان ت�صميمات ت�شكيلية ب�ساحة الهناجر 6م

الورش الفنية

ال�سبت من كل �أ�سبوع  :ور�شة تعليم الر�سم ا�شراف /دعاء فتحى 12ظ.

الثالثاء و األربعاء

فى الفرتة من  1حتى � 15إبريل  :ور�شة تنمية مهارات ذوى االحتياجات اخلا�صة عرب الفن
ا�شراف دعاء فتحى �11ص.

من الثالثاء  3إىل الخميس  5إبريل

ور�شة " �أه ُال بالربيع" �إ�شراف  /هالة �أنور �11ص
الور�ش الثقــافية

السبت واإلثنني والخميس من كل أسبوع
ور�شة "حافظ على املياه – �أعرف عرب االنرتنيت" �11ص

ساحة الهراوى
األحد 4/15
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يوم مفتوح لذوى القدرات اخلا�صة مبنا�سبة اليوم العاملى للتوحد يت�ضمن “ :ور�ش عمل – جولة �آثرية
بالتعاون مع �إدارة الوعى الآثرى ـ ور�شة بالتعاون مع الركن الأخ�ضر – ور�شة عن تر�شيد املياه
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الخميس 4/5

�صالون ال�سينما الوثائقية للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.

السبت 4/7

نادى ال�سينما االفريقية 6م.

الخميس 4/12

نادى ال�سينما الهندية 6م.

اإلثنني 4/24

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م

�ســاحة الهناجر

من األربعاء  18إىل الجمعة  20إبريل

مبنا�سبة االحتفـال باليــوم العاملــى للرتاث
 معر�ض حرف تراثية من عدد من حمافظات م�صر -معر�ض �صور فوتوغرافية (املوالد فى م�صر) ببهو م�سرح الهناجر 12 -ظ

4/18

 -عر�ض للفرقة القومية للآالت ال�شعبية (قطاع الإنتاج الثقايف)  5م

4 / 19

عر�ض لفرقة الأراجوز وخيال الظل 6 -م
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السبت 4/21

حفل للفنان �إ�سالم عبد العزيز
وفرقته املو�سيقية 8م� .سعر التذكرة 25جنيه

السبت 4/28

حفل املتفوقني مو�سيقي ًا لدرا�سى
ودار�سات بيت العود 7,30م

ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع:
تعليم �آلة العود تدري�س كادر ا�ساتذة بيت العود
العربى "4ع�صرا9 -م"

ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
تعليم نظريات العود للمتقدمني
�أ.د� .أحمد يو�سف "3م6 -م"

ال�سبت من كل �أ�سبوع

تعليم نظريات العود للمبتدئني
�أ .الهام احلاج5" :م6 -م"
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األحد 4/8

حفل الأراجوز والتنورة مبدر�سة جنة الطفل
للإعاقة احلركية �10,30صباح ًا

السبت 4/14

�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل بعنوان "�سيناء �صانعة البطوالت
وقاهرة الإرهاب" يدير ال�صالون الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعى 6م

األحد 4/15

احتفال ا�سرة الفر�سان  -كلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان 5م

السبت 4/21

ندوة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة للإ�ستعالمات
– مركز النيل للإعالم 6م.

اإلثنني 4/23

* عر�ض م�سرحية "ال للكذب" نتاج ور�شة تدريب امل�سرح
لذوى القدرات اخلا�صة 5م
* حفل لفريق كورال مركز طلعت حرب لذوى القدرات اخلا�صة6م
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مركز طلعت حرب الثقافي
الخميس 4/26
�أم�سية �شعرية غنائية بعنوان "فى حب م�صر" مع ال�شاعر عبد النا�صر عبد احلميد –
ال�شاعرة �سماح ابراهيم واملطرب فايد عبد العزيز6م
الأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :دورة املربمج ال�صغري لطلبة مدار�س ذوى
القدرات اخلا�صة والأ�سوياء �11صباح ًا
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة�10صباح ًا

ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�شة فنية لذوى القدرات اخلا�صة �10ص  -ور�ش فنية
متنوعة "ر�سم – ا�شغال فنية " 1ظهر ًا

األحد 4/8

�أم�سية �شعرية بعنوان "ربيع ال�شعراء"
ي�شارك فيها ال�شعراء :م�صطفى �أبو م�سلم ،حممد ملوك،
يا�سر �أنور ،حممود ح�سن ،مرمي ك�ساب 7م

األحد 4/22

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى
ي�شارك فيه :عبد النا�صر ح�سن� ،أحمد بلبولة،
ح�سن طلب  ،رجب ال�صاوى 7 -م

االثنني من كل �أ�سبوع  :ور�شة تدريب م�سرح
لذوي القدرات اخلا�صة  3,30ع�صر ًا

ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3ع�صر ًا

الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة ا�شغال فنية ور�سم لطلبة املدار�س �11ص
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الخميس 4/19

حفل فنى لفرقة �سوليتري  -التذكرة  50جنيه
اجلمعة من كل �أ�سبوع
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د.نبيل بهجت7,30 .م
الأحد من كل ا�سبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي7,30 :م.

اإلثنني4/23

حفل مو�سيقى لفرقة “ان�سامبل موزايك” الأملانية
�ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمو�سيقى املعا�صرة

السبت 4/28

ندوة الثقافة وا�سرتاتيجية م�صر 2030
بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ستعالمات
مركز النيل للإعالم بالقاهرة 6م

الــورش الفنيــة

األحد 4/29

ور�شة العرائ�س:

حفل فنى للفنانة �أ�سرار اجلمال
وفرقتها املو�سيقية 8م

�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.
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دورة باب رزق جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري
ت�شارلز للفنون التقليدية:
�أيام ال�سبت و الأربعاء “�10ص4 -.م”.

املعـــارض

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
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فعاليات مهرجان الطبول الدوىل والفنون
الجمعة4/20
الرتاثية – الدورة ال�ساد�سة 8م.
الدوىل
الطبول
حفل الأفتتاح ملهرجان
قبة الغورى – �ساحة الهناجر  -امل�سرح
ال�ساد�سة
الدورة
والفنون الرتاثية –
املك�شوف باالوبرا  –-ممر بهلر – �شارع
8م.
الدين
�صالح
قلعة
مب�سرح بئر يو�سف –
االلفى – �شارع املعز  -بئر يو�سف بالقلعة
السبت 4/21
– مركز الطفل و احل�ضارة مب�صر اجلديدة-
كرنڤال الفرق امل�شاركة
ق�صر ثقافة بنها – ق�صر ثقافة بهتيم
فى املهرجان ب�شارع املعز  3ع�صر ًا

الخميس 4/26

حفل اخلتام ملهرجان الطبول الدوىل
والفنون الرتاثية – الدورة ال�ساد�سة
مب�سرح بئر يو�سف – قلعة �صالح الدين 8م.
فى الفرتة من  4/20حتى : 4/26
�سوق احلرف اليدوية على هام�ش مهرجان
الطبول الدوىل والفنون الرتاثية
– الدورة ال�ساد�سة
فى الفرتة من  4/21حتى : 4/25
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مـــركـــز الحــرية إلبــداع
باإلسكنـدرية
فى الفرتة من  17 – 10إبريل
مهرجان احلرية امل�سرحى امل�سابقة املحلية
"مهرجان احلرية ال�سكندرى"
الدورة اخلام�سة -
دورة �أحمد را�سم

المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون
الخميس 4/26

امتحانات “ال�سيناريو -الإخراج -الت�صوير -ال�صوت و املونتاج”
برئا�سة �أ.د .منى ال�صبان – ر�سوم االمتحان للمادة الواحدة  500جنيه للم�صريني
و 500دوالر لغري امل�صريني – تقام االمتحانات فى متام العا�شرة �صباحا
ً مبركز طلعت حرب الثقافى.
للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى لل�صندوق �أو الأت�صال على
الرقم التايل01227437313 :
(�أ.د .منى ال�صبان)

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

�شارع �شيخون  -ميدان �صالح الدين  -القلعة
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