ق�صر الأمري طاز

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

الثالثاء 4/23
صالون مصر المبدعة

تقدمي ال�شاعر حممد بهجت
�أم�سية �شعرية غنائية الهم �أ�شعار واغانى
الراحل �صالح جاهني بالتعاون مع دار الأوبرا امل�صرية

الخميس 4/11

حفل فنى لفريق كورال احلفنى لذوى القدرات اخلا�صة
مبنا�سبة اليوم العاملى للتوحد 7م

الــورش الفنيــة

السبت و األحد من كل اسبوع  :ور�شة الإن�شاد الدينى
للمن�شد حممود التهامى 2ظ.
األحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع  :ور�شة تعليم العزف على الآالت
املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 2ظ
األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع  :ور�شة �إعداد املمثل وفنون
امل�سرح +ور�شة حكى و�إلقاء 4م
األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع  :ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز
(الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)
2

3

�سينما مــركز الإبـــداع الفنـى بالقاهـــرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

مركز الهناجر للفنون (قاعة ال�سينما)
�ساحة دار الأوبرا

الخميس 4/4

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

السبت 4/6

األحد 4/21
أمسية شعرية بمناسبة مرور
أربع سنوات على رحيل
الشاعر عبد الرحمن األبنودى"
(بيت الشعر العربى) 7م

نادى ال�سينما االفريقية 7م.

الخميس 4/11

نادى ال�سينما الهندية 6م

األحد 4/14

�صالون العمارة وال�سينما – تطور �شخ�صية املر�أة فى املدينة فى �أفالم ال�سينما
للدكتورة� /أماين التون�سي وتدير ال�صالون ا.د.هبة �صفي الدين (بيت املعمار امل�صرى) 6م

الخميس 4/18

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6 -م

السبت4/20

نادى �سينما الأطفال الكارتون امل�صرى 12ظ

السبت 4/27

نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

اإلثنين 4/29

4

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م
5
5

بيت املعمار امل�صرى

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

الثالثاء 3/16

احتفالية بيت املعمار امل�صري :عام م�ضى وعام �آت «ا�ستعرا�ض �أن�شطة بيت
املعمار  ،٢٠١٨وتكرمي نخبة من املتطوعني امل�شاركني يف �أن�شطة البيت»،
يعقبه تخت �شرقي 6,30م

السبت 4/20

ندوة (من ذاكرة م�صر املبهرة –  100ربيع و19
مبنا�سبة مرور مائة عام على ثورة  )19د/هالة �أحمد زكي 6,30م

السبت 4/27

* احتفالية يوم الرتاث العاملي :رحلة يف تراث درب اللبانة–
�أ/ا�سالم احل�سيني ( +جولة ت�صوير فوتوغرايف)
ور�شة كوميك�س – �أ� /أحمد على توفيق  -حلقة نقا�ش عن الأعمال الفنية
فى درب اللبانة – م�/سهيلة ال�صناديلي و �أ/حممود مرزوق �10ص – 2ظ
* نادى القراءة فى فل�سفة العمارة ببيت املعمار امل�صرى 2ظ6-م

الثالثاء 4/30

الثالثاء 4/2

الثالثاء 4/9

السبت 4/13

6

ندوة «كيف توا�صلت القاهرة الإ�سالمية مع م�صر القدمية عرب�آثارها»
د /ر�ضوى زكي 6م
ندوة «الن�ش�أة و�أثرها النف�سي على العمارة – تطبيق ًا على ق�صر الأمري حممد علي باملنيل»
د /حممد عبد الرحمن فرج  ،ا/حممد خليل 6,30م
ندوة «نادي القراءة يف فل�سفة العمارة ببيت املعمار امل�صري» 2ظ
ندوة «عالقة املعماري باملجتمع» م/حممد �أبو�سمرة 6,30م
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بيـــت الهــراوى «بيـت العــود العربــى»

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

المدرسـة العربيـة للسينمـا والتليفزيـون

الخميس :4/24امتحانات «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 �صباح ًا
مبركز طلعت حرب الثقافى.
للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :
(�أ.د .منى ال�صبان)

السبت 4/6

حفل فنى للفنان ماريو �سعيد وفرقته املو�سيقية
(�سعر التذكرة  25جنيه) 8م
تعليم العود والبزق والمندولين� :أيام ال�سبت والإثنني
والأربعاء من كل �أ�سبوع "4م9 -.م.
" تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع "3م6 -.م".
تعليم نظريات العود للمبتدئين �أ .الهام احلاج:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع "5م6 -.م".

�شارع �شيخون  -ميدان �صالح الدين  -القلعة

8
9

بيت ال�شعر العربي«بيت ال�ست و�سيلة»
خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

بيت الغناء العربي «ق�صر الأمري ب�شتاك»
�شارع املعز ت27879187:

الخميس 4/11

األحد 4/14

لقاء مع الأ�صوات ال�شعرية اجلديدة مع تعليق نقدى
لل�شاعر الدكتور ح�سن طلب 7م

األحد 4/28

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى "ق�ضايا �شعرية
فى ملتقى بيت ال�شعر الأول" 7م

10

�صالون مقامات"الغناء ال�صوفى فى الإن�شاد الدينى"
بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
ي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7م

الخميس 4/18

حفل ملجموعة من الأ�صوات الذهبية
�إحتفا ًال بتحرير �سيناء و�أعياد الربيع 7م

11

مركز طلعت حرب الثقايف

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :

الثالثاء 4/2

األحد 4/21

�أم�سية �شعرية بعنوان «�شعر ومغنى» مع ال�شعراء �سلمى فايد – حممد القلينى –
حامت الأطري  -عبد الرحمن مقلد مع فقرة غنائية 6م

الجمعة 4/26

رحلة لذوى القدرات اخلا�صة اىل جامعة عني �شم�س
للم�شاركة فى االحتفال بيوم اليتيم

حفل مع الفنانة �أمنية ح�سن وفرقتها 6م

معر�ض كاريكاتري للفنان فوزى مر�سى «عامل احليوانات املرحة» 6م

�صالون «ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل» يدير ال�صالون الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعي
مبنا�سبة ذكرى حترير �سيناء ي�صاحبه فقرة غنائية 6م

األربعاء 4/3

الخميس 4/4

حفل فنى لل�شيخ زين حممود وفرقته مبنا�سبة ذكرى الإ�سراء و املعراج 6م

الخميس 4/11

�أم�سية �شعرية غنائية ملجموعة من ال�شعراء ال�شباب
بالتعاون مع بيت ال�شعر العربى 6م

الخميس 4/18

حفل فنى لفرقة �أوتار م�صرية مبنا�سبة �أعياد الربيع 6م
(�سعر التذكرة 50جنيه) 7م

السبت4/20

نادى �سينما الأطفال لذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما
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السبت 4/27

السبت من كل أسبوع :ور�شة فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة �10صباح ًا
السبت من كل أسبوع  :ور�شة م�سرح لذوى القدرات اخلا�صة 3ظهر ًا
السبت والخميس من كل أسبوع :ور�ش فنية متنوعة «ر�سم – ا�شغال فنية  3ظهر َا
األحد واألربعاء من كل أسبوع  :ور�ش فنية متنوعة «ر�سم – ا�شغال فنية
(احتفا ًال بالإ�سراء واملعراج  -عيد حترير �سيناء – �شم الن�سيم )
يتم تنفيذها فى املدار�س واجلمعيات الأهلية 11ظهر َا
السبت والخميس من كل اسبوع :بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية  2ظهر ًا
الخميس من كل أسبوع  :ور�شة تعليم �أ�سا�سيات الر�سم 1ظهر ًا
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بيت ال�سحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت25913391:

اإلثنين 4/1

الجمعة 4/12

عر�ض خيال الظل والأراجوز "حكاية البنت الذكية" ت�أليف و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

األحد4/14

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة الغناء ال�شعبى" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

الجمعة4/19

حفل مو�سيقى عربية (الهيئة العامة لق�صور الثقافة) 7م

عر�ض خيال الظل والأراجوز "حكاية بائع الرمان" و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

 ور�شة كاريكاتري مبنا�سبة االحتفال بيوم اليتيمبالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري  2ظ
 عر�ض خيال الظل واالراجوز "�صندوق احلكايات"ت�أليف و �إخراج نبيل بهجت 7,30م

حفل فنى لفرقة اخلان (�سعر التذكرة 50جنيه) 7,30م
معر�ض لفنانى الكاريكاتري بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري 6م
فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة الإن�شاد الدينى" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

فرقة نور احلبيب بقيادة املخرج حمدى �أبو العال مبنا�سبة
ذكري الإ�سراء و املعراج (�سعر التذكرة 50جنيه) 7٫30م

عر�ض خيال الظل واالراجوز "جحا ملك احلواديت"
مبنا�سبة عيد االم ت�أليف و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة التنورة"
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

فرقة النيل للآالت ال�شعبية " �شعبة الغناء ال�شعبى"
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

الجمعة 4/5

السبت 4/6
األحد 4/7

الــورش الفنيــة

ور�شة العرائ�س:
�أيام اجلمعة من
كل �أ�سبوع 4م.
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السبت 4/ 20
األحد 4/21

الجمعة 4/26
األحد4/28
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األربعاء 4/3

متحف �أم كلثـوم «املان�سرتىل»
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :

حفل فرقة نغم القنال
قيادة د.ح�سام جمال الدين 8م
(�سعر التذكرة 50جنيه)

األربعاء4/10

حفل لفرقة روائع النغم ..
الفنانة رمي كمال 8م (�سعر التذكرة 75جنيه)

األحد 4/14

حفل مو�سيقى �ضمن فعاليات
مهرجان �أيام القاهرة للمو�سيقى املعا�صرة 8م

الجمعة 4/19

حفل الفنانة رانيا يحيي 8م (�سعر التذكرة 50جنيه)

األحد 4/21

حفل بيانو د�.شريف حمدى
وعدد من املواهب 8م (�سعر التذكرة 50جنيه)
16

17

مركـــز اخلــزف واحلـرف التقليديــة

قبــة الغـــوري

� 1شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت23643103 :

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

املعـــار�ض

فى الفترة من  4/21حتى  :4/25فعاليات مهرجان الطبول
الدولى والفنون التراثية – الدورة السابعة 8م

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والإثنني والأربعاء 4-10ع�صرا

18

فرقة التنورة التراثية
أيام السبت و اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع 7,30م.

19

بيـــت العينــي «مركـز �إبـداع الطفـل»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

الـــدورة السابعة
السبت  : 4/20حفل االفتتاح لمهرجان الطبول الدولى والفنون
التراثية – الدورة السابعة بمسرح بئر يوسف – قلعة صالح الدين 8م.

الفنون التشكيلية

الأحد من كل ا�سبوع:
ور�شة تعليم الر�سم ا�شراف دعاء فتحى 1,30-12ظ
الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :ور�شة �أ�شغال فنية ا�شراف �أ.هالة �أنور 1-10ظ

الورش الثقافية

السبت واإلثنين والخميس من كل أسبوع  :ور�شة �أن�شطة متنوعة للأطفال
ا�شراف �أ.هبة اهلل جمال – �أ.ميار �أحمد 1-11ظ
السب والثالثاء والخميس من كل أسبوع  :ور�شة تعليم مبادى احلا�سب الآىل
ا�شراف �أ.نورهان حم�سب 1-11ظ
السبت من كل أسبوع  :ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى
�إ�شراف �أ�.إميان �سليمان 1-11ظ
السبت  :4/13 ، 6ور�شة حكى �إ�شراف رحمة حم�سن 1-11ظ

األحد  :4/21كرنفال الفرق المشاركة فى المهرجان
بشارع المعز 4عصرا
السبت  :4/27حفل الختام لمهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية
– الدورة السابعة بمسرح بئر يوسف – قلعة صالح الدين 8م.
فى الفترة من  4/20حتى  : 4/27سوق الحرف اليدوية على هامش
مهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية – الدورة السابعة
فى الفترة من  4/21حتى  : 4/25فعاليات مهرجان الطبول الدولى
والفنون التراثية – الدورة السابعة 8م.
قبة الغورى – ساحة الهناجر – ممر بهلر – حديقة الحرية –
شارع المعز – ميدان روكسى بمصر الجديدة –
مركز الطفل و الحضارة بمصر الجديدة—مكتبة الزاوية الحمراء -
قصر ثقافة بهتيم

السبت 4/6

االحتفال بيوم اليتيم ويت�ضمن عر�ض للأراجوز وكورال بيت العينى �10ص
20
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مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ت34956633:

اإلثنين 4/1

منتدى الإبداع العلمى و التكنولوجى بعنوان « جناح م�صر فى الق�ضاء على
مر�ض الفريو�س الكبدى الوبائى 6,30 « Cم

األربعاء 4/3

ندوة و مناق�شة ديوان « رق�ص �شغف للموت » لل�شاعرة /منى ر�ؤوف
و ديوان «خايف ما �أطول�ش ال�سما» لل�شاعر /حممود وجيه6,30م

الخميس 4/4

عر�ض فيلم ت�سجيلى عن ثورة  1919للفنان /حممد الدخاخنى
الكاتب وال�سيناري�ست و خمرج �أفالم ت�سجيلية 7م
 :4/27 - 20 - 13 - 6لقاء ماك كلوب و هو عن (مبادرة �إحياء الرتاث ال�سكندرى)  4م
�إحياء الرتاث ال�سكندرى ال�ساعه  4م

األحد 4/7

ندوة مناق�شة رواية «�ضجيج ال�ضفادع» للأديب /ال�سيد جنم 6,30م

اإلثنين 4/8

ندوة مناق�شة ديوان «كامل الأو�صاف» لل�شاعر �/سمري دروي�ش 6,30م

الخميس 4/11

بالتعاون مع مبادرة �أكوا 6.30م
 – 1ور�شة الرواية� :إدارة الور�ش : :د .حممد عبد احلميد خليفة و د/ي�سرا العدوى
 -2ندوة قراءات ق�ص�صية تعقيب نقدى �إدارة� :أ� .أحمد ف�ضل �شبلول
والكاتب حممد عبا�س على

الجمعه 4/12

ور�شة مبادرة حدوتة لتدريب عدد من الكاتبات على كتابة �أدب الطفل بالتعاون مع معهد التعليم الدوىل ال�ساعة � 11ص  5-م .
األحد 4/14

مناق�شة املجموعة الق�ص�صية «ليلة نام فيها الأرق» 6,30م
اإلثنين 4/15

ملتقى احلرية ال�شعرى 6,30م
األربعاء 4/17

ندوة مناق�شة رواية «بديعة» للكاتب /م�صطفى عونى 6,30م
الخميس 4/18

�صالون الثقافة العلمية بعنوان «ما قبل الإنقرا�ض اخلام�س »6,30م
األربعاء 4/24

بالتعاون مع مبادرة �أكوا ور�شة الرواية� :إدارة الور�ش :د/ندى ي�سرى 6.30م

قاعة المسرح

الخميس  :4/11عر�ض م�سرحى لفريق كلية الفنون اجلميلة امل�سرحى ال�ساعة  5م
الجمعه � :4/12إفتتاح مهرجان احلرية امل�سرحى الدورة ال�ساد�سة ال�ساعة 7م
13إلى  :2019/4/ 18عرو�ض مهرجان احلرية امل�سرحى الدورة ال�ساد�سة
الجمعه  :4/19ختام مهرجان احلرية امل�سرحى الدورة ال�ساد�سة ال�ساعة  7م

المعارض

 2019/4/20و يستمر حتى � :2019/5/2إفتتاح معر�ض م�سابقة الفنون الب�صرية (الت�شكيلية) الدورة ال�سابعة.

السينما
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السبت  :4/13نادى ال�سينما الأفريقية و  6م
السبت � :4/20أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م
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الثالثاء 4/2

معرض للحرف التراثية
من إنتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
بمناسبة االحتفال بيوم التراث الثقافى ...بـ «جامعة الدول العربية»

األربعاء 4/3
معرض خط عربى

بمناسبة االحتفال بيوم المخطوط العربى
بقاعة السلطان القاسمى بجامعة القاهرة
بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية

من  10 – 6إبريل

برنامج ثقافى وفنى
للتدريب على الحرف التراثية
بعدد من قرى محافظة المنيا
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