أنشطة مراكز اإلبداع الفني
أغسطس 2017م
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قصر األمير طاز
األربعاء 8/2
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.
السبت 8/19
عر�ض م�سرحى (جمل�س العدل) نتاج ور�شة الأرجتال لفريق امل�سرح باملركز 7م.
الخميس :8/24
�صالون «م�صر املبدعة» مع ال�شاعر حممد بهجت 7.30م.

الورش الفنية

ال�سبت والأحد من كل �أ�سبوع :
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد /حممود التهامى 2ظ.
الأحد واالثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع:
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية (من �سن �10سنوات حتى �18سنة) 4م.
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء 3م.
الأحد والثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة الفن الت�شكيلى (من �سن �6سنوات حتى �20سنة) 2ظ.
الإثنني والأربعاء واخلمي�س من كل ا�سبوع:
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز 4م.

قبة الغوري
األحد 8/6
فى �إطار م�شروع �شخ�صية م�صر الرتاثية (فرقة هي�صه)
للفنانة رمي خريى �شلبى  8٫30م.
�سعر التذكرة 5 :جنيه للم�صريني – 30جنيه للأجانب

سينما مركز اإلبداع الفنى بالقاهرة
الخميس 8/10
عر�ض الفيلم الت�سجيلى
خفيف الروح عن الدكتورة نهاد �صليحة 7م.
األثنين 8/14
عر�ض فيلم باك�ستانى
احتفا ًال بالذكرى ال�سبعني ال�ستقالل باك�ستان 7م.

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما)
السبت 8/5
نادى ال�سينما الإفريقية 7م.
األحد 8/6
م�ؤمتر �صحفى للإعالن عن �إطالق الدورة الثالثة
مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى 6م.
فى الفترة من  8/6حتى 8/10
�أ�سبوع �أفالم املخرج الكبري حممد خان 7م.
فى الفترة من  8/12حتى 8/15
فعاليات الدورة الثالثة مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى
(من �9ص4-ع�صر ًا)
الجمعة 8/11
ندوة دولية مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى «5م8-.م».

وكالة الغـوري
فرقة التنورة الرتاثيه� :أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
�سعر التذكرة 5 :جنيه للم�صريني – 30جنيه للأجانب

بيت المعمار المصرى
الثالثاء 8/1
ندوة «االفالم الوثائقية املعمارية» املخرج عمرو الليثي6م.
الثالثاء 8/15
حما�ضرة «نظرات معمارية واجتماعية» قراءة يف رواية القاهرة ٣٠
مع املعماري جميب الرحمن عامر6م.
الثالثاء 8/22
�صالون ثقايف «مفهوم �إيجابيات الرتاث»
مع املعماري /ع�صام �صفي الدين 6م.

األربعاء 8/16
الرتاث املعماري الإ�سالمي امل�صري  -الزخارف واخلطوط الإ�سالمية
«�9ص3 -.م».
الخميس 8/17
مناذج من عمارة الأقاليم � -أعمال يدوية تذكارية لوحات فنية «�9ص3 -.م».
الجمعة 8/18
ختام املهرجان (معر�ض الأعمال الفنية وعرو�ض م�سرحية ومو�سيقية)
«1ظ7 -.م».

مهرجان صيف بيت المعمار لألطفال والشباب
(فى الفترة من  8/16حتى )2017/8/18
رسم إشتراك  150جنيه

«بيت الغناء العربى»
بقصر األمير بشتاك

بيت الست وسيلة «بيت الشعر العربى»
األحد 8/6

الخميس 8/10
«�صالون املقامات»
بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية 8م.

األحد 8/13

الخميس 8/17
حفل فرقة زى زمان
بقيادة الفنان �أحمد ح�سن8-م
�سعر التذكرة  25جنيه.

�أم�سية �شعرية 8م.

�أم�سية �شعرية فى ذكرى ال�شاعر الكبري �صالح عبد ال�صبور 8م.
األحد 8/20
مناق�شة الأعمال ال�شعرية لل�شاعر ف�ؤاد طمان 8م.
األحد 8/27
�صالون ال�شاعر الكبري�أحمد عبد املعطى حجازى 8م.

بيت الهراوى «بيت العود العربى»
اإلثنين 8/14
حفل فنى للفنانة �سهى �سعيد وفرقتها املو�سيقية 8م.
� -سعر التذكرة 25جنيه

الورش الموسيقية
تعليم �آلة العود:
�أيام ال�سبت -الأثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
l

تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -.م».
l

l

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني �أ� .إلهام احلاج:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 5م.
l

الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور :
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 8م.

مركز طلعت حرب الثقافى
السبت :8/5
ندوة توعية �صحية مع د .حممد ها�شم مو�سى «ا�ست�شارى الفم واال�سنان» 1ظ.
األثنين:8/7
«حكايات ماما هالة» مع الإعالمية هالة ال�شارونى (عر�ض فيلم +ندوة +ور�شة فنية) 3م.
األربعاء 8/9
ور�شة فنية يعقبها عر�ض للأراجوز والتنورة بجمعية دار الهنا للأيتام 5م.
األثنين 8/14
معر�ض نتاج ور�شة النحت بالطني الأ�سوانى بالتعاون مع �سفارة ال�صني بالقاهرة 12ظ.«حكايات ماما هالة» مع الإعالمية هالة ال�شارونى (عر�ض فيلم +ندوة +ور�شة فنية) 3م.األربعاء 8/16
ندوة مع د.هدى الأن�شا�صى حول مهارات التوا�صل والإت�صال مع الكبار12ظ.
الخميس 8/17
ور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع هيئة نظافة وجتميل القاهرة �11ص. -عر�ض م�سرحى لفريق التحدى والإرادة بعنوان «زباين �أون الين»7م.

السبت 8/19
رحلة �إىل متحف احل�ضارة واملتحف امل�صرى�10ص.

الورش الفنية

من الأربعاء � 8/2إىل الأحد:8/13
ور�شة نحت بالطني الأ�سوانى بالتعاون مع �سفارة ال�صني
بالقاهرة يقيمها الفنان دو�شاويون 12ظ.
ال�سبت من كل �أ�سبوع :
ور�شة فنية وور�شة تنمية
مهارات لذوى الإحتياجات اخلا�صة �10ص.
ال�سبت من كل �أ�سبوع :
ور�شة خط عربى 4م.
يومي ًا :ور�ش فنية متنوعة «ر�سم –�أ�شغال فنية – طباعة»�11ص.
الأحد من كل ا�سبوع:
ور�شة نحت بال�سلك 3م.
الأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع:
ور�شة �أ�شغال جلدية ومعلقات 1ظ.
ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع:
بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية 3ظ.

األحد 8/20
يوم بيئى لت�شجريحديقة املركز والأماكن املحيطة
بالتعاون مع هيئة نظافة وجتميل القاهرة�11ص.
األثنين :8/21
 ور�شة حكى مع كاتبة الأطفال �أ.عبري عبد العزيزبعنوان «هيا نبتكر علم ًا»12ظ.
«حكايات ماما هالة» مع الإعالمية هالة ال�شارونى(عر�ض فيلم +ندوة +ور�شة فنية) 3م.
السبت 8/26
ندوة وور�شة مع د�.سامى بخيت بعنوان «تراثنا ال�شعبى»12ظ.
األثنين8/28
«حكايات ماما هالة» مع الإعالمية هالة ال�شارونى
(عر�ض فيلم +ندوة +ور�شة فنية) 3م.

متحف أم كلثوم
الجمعه 8/25
حفل فنى للفنانة رانيا يحيى والفنان عمرو �سليم 8م -
�سعر التذكرة 50جنيه

بيت السحيمي

عر�ض الأراجوز وخيال الظل:
�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 7,30م.
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي:
�أيام الأحد من كل �أ�سبوع  7,30م.

بيت العيني «مركـز إبداع الطفل»
الفنون التشكيلية

ور�شة �أ�شغال فنية بعنوان «كل مرة فكرة» �إ�شراف �آيه �سيف الن�صر:�أيام الأحد و الثالثاء و اخلمي�س «3م5-.م».
ور�شة تنمية مهارات ذوى االحتياجات اخلا�صة عرب الفن الت�شكيلىبعنوان «�إبداعات خا�صة» �إ�شراف د .امانى �صربى� :أيام الثالثاء من كل �أ�سبوع «5م7-.م».
الثالثاء  :8/15ور�شة «رموز �آثرية على الورق» �إدارة والوعى الآثرى»
قطاع الآثار اال�سالمية والقبطية «12ظ1 -.ظ».

األنشطة الثقافية

 «�أنت قائد امل�ستقبل» �إ�شراف �أ .مروة عطية� :أيام اخلمي�س «12ظ2-.ظ».ور�شة «بداية للكتابة الإبداعية» �إ�شراف �أ .حممد فرحات:�أيام ال�سبت و االثنني «5م7 -.م».
ور�شة تعليمية ابتكارية «املعرفة عرب االنرتنت» �إ�شراف �أ .منه الإمام:�أيام االثنني و االربعاء «2ظ4 -.م».
ور�شة ال�شعر و التذوق االدبى �إ�شراف �أ� .إميان عبد اهلل:�أيام ال�سبت «3م5-.م ».والأربعاء «5م7 -.م».
�أن�شطة الفنون امل�سرحية واملو�سيقى
-ور�شة امل�سرح �إ�شراف �أ .حممد عزت� :أيام ال�سبت والثالثاء «1ظ3-.م».

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
القسم الثقافى

•  ...2017/8/19ندوة كاتب و كتاب �ضيف الندوة الكاتب�/أحمد توفيق و كتابة
« م�سمار فى قدم احلمار» تقدمي �أ /منى مللوم كاتبة �أطفال
و�إ�ست�شارى عالقات �أ�سرية ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم
• � ...2017/8/20صالون جتربتى بعنوان « الإعالم فى خدمة ق�ضايا املجتمع»
�ضيف ال�صالون الإعالمى الأ�ستاذ �أحمد عبد العزيز نائب رئي�س القناة اخلام�سة
و اللواء على مر�سى رئي�س حى و�سط تقدمي �أ /هدى ال�ساعاتى
ال�صحفية بجريدة ال�شروق ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم.
• ...2017/8/23ندوة مناق�شة املجموعة الق�ص�صية (دفاتر البنت واحلكايات)
للكاتب القا�ص � /إ�سالم على ح�سن مناق�شة �أ.د/حممد عبد احلميد خليفه و الأديبة�/إميان
الزيات يدير اللقاء �أ الناقد  /عبد اهلل ها�شم ال�ساعة  6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
• ...2017/8/24لقاء مع ال�شاعر  /ناجى �أن�س وحوار حول رحلته الإبداعية
فى ال�شعر و ت�أليف الأغنيه و عر�ض ديوانه « �أم تغيظ» بالعامية امل�صرية
و بح�ضور �أ.د/حممد زكريا عنانى و ال�شاعر � /سامح رخا يدير اللقاء
ال�شاعر  /جابر ب�سيونى ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
• ...2017/8/28ندوة مناق�شة املجموعه الق�ص�صية «الذى مل ي�أت» للأديب الدكتور /
حممد يو�سف تقدمي ال�شاعر الدكتور حممد خميمر ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
قصر األمير طاز
 17ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ت25142581 :
وكالة الغوري
شارع الشيخ محمد عبدة ،الغورية ،تقاطع شارع المعز مع شارع األزهر
قبة الغوري
 111شارع األزهر ،الغورية ،ت25060227 :
مركز طلعت حرب الثقافي
ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوي
خلف الجامع األزهر ت25104174 :
بيت السحيمي
الجمالية ،حارة الدرب األصفر ،شارع المعز ت27878865 :
مركز الحرف التقليديةبالفسطاط
1شارع اإلمام ،خلف جامع عمروبن العاص بالفسطاط ،مصر القديمة،
ت23643103 :

ور�شة الباتومامي �إ�شراف �أ� .شريف عبد اهلل� :أيام الأحد و اخلمي�س «5م7-.م». -ور�شة ايقاع مو�سيقى �إ�شراف �أ .مينا فايز جنيب� :أيام الأثنني والأربعاء «12ظ2 -.ظ».

مركز الخزف و الحرف التقليدية
فى الفرتة من 30يوليو حتى �13أغ�سط�س:
ور�ش عمل فى جمال �صناعة الفخار بالتعاون مع �سفارة ال�صني بالقاهرة
يقيمها الفنان ال�صينى ىل جونغ ليانع �10ص – 1م
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة)
ملتقى القاهـرة الدولى لفنون الخط العربى

قصر الفنون

اخلمي�س  : 8/10افتتاح الدورة الثالثة مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى 7م.
من اجلمعة  8/11حتى  : 8/24ور�ش فنية م�صاحبة للدورة الثالثة
مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى .

مسرح الجمهورية

الإثنني  :8/14حفل توزيع جوائز فعاليات الدورة الثالثة
مللتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى 7م.

قسم السينما

• م�شروع «توثيق م�صر الرتاثية» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة لفنون الفوتوغرافيا �أ�سبوعي ًا
كل يوم خمي�س من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما .

قسم المرسم

• ور�شة اخلط العربى حتت �إ�شراف �أ /يو�سف م�صطفى الإثنني و اخلمي�س �11ص 1-م
بقاعة يو�سف عز الدين .
• ور�ش الأطفال ال�صيفية
 -1الأحد و الثالثاء من . 2-12حتت �إ�شراف �أ /غاده ب�سيونى
 – 2ال�سبت و الثالثاء من  7-5حتت �إ�شراف �أ � /آالء حممد
 -3الأحد و الأربعاء  2-12حتت �إ�شراف �أ /مروة عادل
 –4الإثنني و اخلمي�س من  2-12حتت �إ�شراف �أ /مروة حجازى
–5الأربعاء من  8-5م حتت �إ�شراف �أ /هاله احلداد

الورش الفنية

• ور�شة البيانو حتت �إ�شراف �أ�/إميان الروبى �أيام ال�سبت والأربعاء من 5 -2م .
• ور�شة الكمان حتت �إ�شراف �أ /رم�ضان ال�سيد الثالثاء والأربعاء من 2 - 10م.
• بيت العود الأحد والثالثاء واخلمي�س ال�ساعة  2م .

بيت العيني
خلف الجامع األزهر ت25142990 :
مركز اإلبداع الفني
ساحة دار األوبرا ت27363446 :
متحف أم كلثوم
 1ش الملك الصالح منيل الروضة ت23631467 :
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
 1طريق الحرية ،بجوار قسم العطارين ،اإلسكندرية ت34956633:
بيت الشعر«بيت الست وسيلة»
خلف الجامع األزهر ت25103171 :
بيت الغناء«قصر األمير بشتاك»
شارع المعز ت27879187:
بيت المعمار المصرى
شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن -القلعة
صندوق التنمية الثقافية بجوار دار األوبرا المصرية ،الجزيرة ،القاهرة،
ج.م.ع ،.ص.ب 119 :.ش محمد فريد  -تليفون27354234 ،27357001 :
فاكسwww.cdf.gov.eg 27364634 :

