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ق�رص الأمري طاز

� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة  -حي اخلليفة ,ت81 251425 :

الخميس 8 / 4

حفل فنى للفنان وائل الف�شنى 8م

مركز الإبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

على مدار ال�شهر العر�ض امل�سرحى “م�شاحنات” متثيل خريجي وطلبة ا�ستديو م�سرح
مركز الإبداع� ،إخراج هاين عفيفي 8م.

الورش الفنية

ال�سبت والثالثاء من كل �أ�سبوع
ور�شة مدر�سة الإن�شاد الدينى واالبتهال للمن�شد حممود التهامى1ظ.
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز 4م.

األحد 8 /21

�أم�سية �شعرية بعنوان “ا�ستعادة خليل مطران”
بالتعاون مع بيت ال�شعر العربي 6م

الثالثاء8 /30

منتدى ثقافة وابداع ...جنيب حمفوظ فى مر�أة امل�ؤلفني”
يديره الكاتب ال�صحفى طارق الطاهر6م
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قبة الغوري

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
االثنين  :8/ 1احتفالية كربى مبنا�سبة العام الهجرى اجلديد لفرقة
�سماع لالن�شاد واملو�سيقى الروحية وفرقة توا�شيح ال�سورية
وفرقة بنات احلورمع الرق�ص ال�صويف املولوي واال�شعار ال�صوفية
واخراج الفنان انت�صارعبد الفتاح
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م
الجمعة  :8 / 5الفنان على الهلباوى وفرقته 8م
الخميس :8 / 11عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ضية 8م
الخميس :8 / 25عر�ض لفرقة ر�ضا للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ضية 8م
الجمعة  :8 / 26حفل لفرقة احل�ضرة ال�صوفية
بقيادة الفنان “نور ناجح” �سعر التذكرة 105جنيه

السبت واألربعاء من كل أسبوع فرقة التنورة التراثية7,30م
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بيت املعمار امل�رصى

�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة ،ت25117043 :

الثالثاء8 /2
ندوة �صناعة املكان...ماذا؟ وملاذا؟ا.د.لبنى عبد العزيز6م

اإلثنين 8 /8

�صالون العمارة وال�سينما بالتعاون مع م�شروع «القاهرة عنواين»
�أرواح يف املدينة»�أ/حممود التميمي 6م «ب�سينما الهناجر»

األحد 8 /14

�ضمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفاء بالقاهرة عا�صمة الثقافة يف دول
العامل الإ�سالمي نادي الكتاب – بالتعاون مع «جمموعة و�صل»
حكايات من عمران املحرو�سة 6م

بيت الغناء العربي

«ق�رص الأمري ب�شتاك» �شارع املعز ت87 8791 27 :

األحد 8 /7

فرقة «الليل واملوال» بقيادة املاي�سرتو ر�أفت ي�سرى 7م

األحد8 /14

حفل فنى لفرقة «ران» الفنانة رانيا اجلناينى
«�سعر التذكرة 65جنيه» 7م

الخميس 8 /18

�صالون مقامات بيت الغناء العربي بعنوان العارف با�سرار
االوتار ...حممد ظهري « باال�شرتاك مع الربنامج االذاعى
الثقايف باالذاعة امل�صرية ي�صاحبه تخت �شرقى 7م

السبت 8 /20

ندوة عمارة الدولة اململوكية وتاريخها «اجلزء الثالث»
�أ.يو�سف �أ�سامة 6م

السبت 8 /27

ثالثية العمارة والفلك والنهر املقد�س
يف م�صر القدمية مع د� .أحمد عو�ض 6م
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�سينما الهناجر

�ساحة دار الأوبرا امل�رصية
الخميس � :8 /4صالون ال�سينما مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م
السبت  :8 /6نادي ال�سينما الأفريقية7م
اإلثنين � :8 /8صالون العمارة وال�سينما بالتعاون مع م�شروع “القاهرة
عنواين”�أرواح يف املدينة “ا/حممود التميمي 6م
الخميس :8 /11نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند7م.
السبت  :8 /13نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ
اإلثنين:8 /15نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما7م.
الخميس  :8 /8 1عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م
من  20لـ  :8 / 23عرو�ض ملتقي ر�ؤية الفالم ال�شباب
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م
اإلثنين  :8 /29نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م
األربعاء  :8 /31مبنا�سبة ذكرى وفاة الروائي امل�صري الكبري جنيب حمفوظ
عرو�ض افالم جنيب حمفوظ
 +ندوة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

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

األحد8 /7

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى
«ع�صر خليل مطران ال�شعري» 6م

األحد8 /14

مناذج من �شعر خليل مطران 6م

األحد8 /21

الثالثاء من كل أسبوع  :عرو�ض افالم املهرجان القومى لل�سينما 7م

�أم�سية �شعرية بعنوان “ا�ستعادة خليل مطران”
مبركز �إبداع القاهرة 6م
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مركز طلعت حرب الثقايف

مركز طلعت حرب الثقايف

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

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

الجمعة 8 /5

األربعاء 8 /24

ندوة بعنوان �آثار م�صر اليونانية مع �أ.د.خالد غريب
 +ور�شة ا�شغال يديوية د�.سحر مو�سى 12ظ

ندوة بعنوان «�آثار م�صر اال�سالمية»
مع ا.د.جمال عبد الرحيم 6م

السبت 8 /6

الخميس8 /25

نادى �سينما الأطفال  +ور�شة ر�سوم متحركة مع �أ.عطية
خريي1ظ
 -ندوة عنوان «�سر الهرم الأكرب» بالتعاون مع جميعية اميحتوب 5م

عر�ض لفرقة النيل لالالت ال�شعبية
بالتعاون مع الهيئة العامة لق�صور الثقافة7م
الإثنني من كل �أ�سبوع :ندوة تر�شيد �إ�ستهالك املياه
وال�صرف ال�صحى بالتعاون مع مرفق املياه �11ص

ندوة مع الكاتبة زهراء �سالمة حكايات لالطفال 12ظ

الورش الفنية
الجمعة 8 /12

األربعاء 8 /10

السبت 8 /13

�أم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�صة 5م
• حفل فنى لفريق كورال املركز بقيادة ا.دعاء عطية 6م

السبت 8 /20

عر�ض فقرات من ال�سريك القومى 5مال�صالون الثقافى ..ذاكرة الوطنيديره الكاتب ال�صحفى حممد ال�شافعى 6م
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ور�شة طباعة ا�ستن�سيل قما�ش د.هبه عكا�شة11ظ

السبت 8 /20

ور�شة تنمية مهارات ذوي الهمم (طبيعة �صامته)
د .م�صطفي غنيم ود .غادة �شعيب �12ص
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مركز طلعت حرب الثقايف

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

السبت 8 /20،6

مركز طلعت حرب الثقايف

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

اخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة قراءة وحكى 1ظ
اجلمعة من كلأ�سبوع :ور�شة ت�صنيع العرو�سة
مع �أ.رحمة حمجوب 12ظ
ور�شة تعليم التف�صيل مع �أ� .سحر مو�سي 2ظاالحد والإثنني من كلأ�سبوع :ور�شة تنمية مهارات لذوى
القدرات اخلا�صة مع �أ .ميار احمد �11ص

ندوة العالج بالفن بالتعاون مع م�ؤ�س�سة موزاييك �10ص
ال�سبت والأربعاء من كل �أ�سبوع  :ور�شة الوعى بالذات
والتعامل مع الآخرين ا�شراف �أ .مينى ع�صام 1ظ
الإثنني من كل �أ�سبوع -:ور�شة تنمية مهارات لذوى
القدرات اخلا�صة ا�شراف �أ .داليا ال�شربينى �11ص
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�شة فنية لذوى القدرات اخلا�صة
مع �أ� .سارة اجلندى 1ظ
ور�شة فن التطريز مع �أ� .أمانى ر�ضا 2ظ
الأربعاء من كل �أ�سبوع :ور�شة خط عربى
مع �أ .حممد فوزى 1ظ
• ور�شة �صناعة حلى من ال�سلك
�أ� .إ�سراء عماد 2ظ
ال�سبت والأربعاء من كل �أ�سبوع:ور�شة (دمج) لفريق
كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.

ورش (األونالين)
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الأحد من كل �أ�سبوع :معلومة و�س�ؤال « كتاب دليفرى»
ملخ�ص كتاب على �صفحة الفي�سبوك
والوات�ساب للمركز 8م.

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

السبت 8/6

حفل �أ�ستاذ العود الفنان مينا جميل وفرقته 8م
ال�سبت من كل �أ�سبوع  :تدري�س النظريات املو�سيقية للطالب
املتقدمني د .مروة عبد املنعم 3م
ور�شة مو�سيقية للفنان م�صطفى �سعيد 6م تدري�س ال�صولفيج للمبتدئني 4مالسبت و األربعاء من كل أسبوع  :تدري�س �أق�سام بيت
العود العربي (ال�ساز والعود واملاندولني) “4م8 -.م
اإلثنين من كل أسبوع :ور�شة عمل جماعى 5م

بيت ال�سحيمي اجلمالية

حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ت25 913391:

الثالثاء8 /2

حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م

الخميس 8 /18

حفل فنى لفرقة «نهاوند» للفنان نور بازربا�شى 8م
«�سعر التذكرة 65جنيه»

الخميس 8 /25

حفل فنى لفرقة كردان بقيادة الفنان على املن�سى»
�سعر التذكرة 65جنيه»

األحد من كل أسبوع

فرقة النيل للآالت ال�شعبية اخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م

الجمعة من كل أسبوع
عر�ض
للأراجوز وخيال الظل 7م
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مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص بالف�سطاط ،م�رص القدمية ،ت27412324:

املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
من الأحد �إىل اخلمي�س
من 6-3م
مبادرة �صنايعية م�صر
لتدريب ال�شباب على احلرف الرتاثية
(الدفعة الثالثة)

األربعاء 8/31

اختبار قبول الدفعة الرابعة ع�شر لربنامج «بيت جميل»
والذى يقام بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز بلندن

متحف جنيب حمفوظ

خلف جامع الأزهر ،الدرب الأحمر ،حمافظة القاهرة ت25061227 :
الثالثاء  :8 /30افتتاح معر�ض كاريكاتري عن الروائي امل�صري
الكبري جنيب حمفوظ مبنا�سبة ذكرى وفاته ملجموعة من فنانى
الكاريكاتري 12ظ وي�ستمر حتى � 10أغ�سط�س

الزيارة من � 9ص حتي  5يومي ًا ما عدا الثالثاء

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

�سبيل قايتباى – �شارع �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

الخميس 8 /18

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون6م ب�سينما الهناجر
المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية
على شبكة اإلنترنت
www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز �إبداع الطفل «بيت العيني»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

السبت من كل أسبوع

ك�ش ملك «دورة �شطرجن» لل�صغار مع �أ .هدى �صالح �10ص
ور�شة «ياال مو�سيقى لتعليم �آالت مو�سيقية ا.هبه اهلل بهاء 1,30ظهرا -ور�ش جتارب اداء ومتثيل م�سرحي ا .حممد عزت 4.30م

اإلثنين من كل أسبوع

ور�شة اعادة تدوير للورق �أ /رحمه حمجوب �10ص

السبت والثالثاء من كل أسبوع

ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ� .إميان �سليمان �11ص.

األربعاء من كل أسبوع

عر�ض افالم للر�سوم املتحركة «نادى �سينما بيت العينى» �12ص

األربعاء من كل أسبوع

 :ور�ش فنون ت�شكيلية 2ظ
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مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد النا�رص
باكو�س ال�شعبي بالإ�سكندرية.

8 /3،2،1

ور�شة بعنوان التكنولوجيا فى حياتنا مع �أ.حازم ا�سالم 1ظ
السبت  :8 /13عر�ض لالراجوز وخيال الظل 6م
الأحد والإثنني من كل �أ�سبوع :ور�شة التلوين والق�ص واللزق
واملج�سمات ا�شراف �أ .نوران �أحمد �11ص
الأحد من كل �أ�سبوع :ور�شة حكايات و �شخ�صيات
( �سل�سلة �سلوكياتك �شخ�صيتك) ا�شراف �أ� .أ�سماء م�صطفي1ظ
الإثنني من كل �أ�سبوع :حوار مفتوح ( �سل�سلة بلدى اجلميلة)
مع د .جيهان م�صطفي 2ظ
الإثنني والثالثاء من كل �أ�سبوع :جل�سات مهارات وتخاطب
ا�شراف �أ .نوران �أحمد 1ظ
الإثنني من كل �أ�سبوع :ور�شة م�سرح الطفل
�إ�شراف �أ .حممد فاروق – �أ .ع�صمت مر�سي بكر4م
الأربعاء من كل �أ�سبوع - :ور�شة خط عربى مع �أ .ح�سني �صربي 1ظ
ندوة ار�شاد �أ�سرى وتثقيف مع د .جيهان م�صطفي 1,30ظاخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة �أجمل ما قر�أت
مع د�.سامية �صادق 12,30ظ
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مركز احلرية لالبداع بالإ�سكندرية

� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �رشيف ،الإ�سكندرية ت34956633:
الثالثاء  : 8 /2ور�شة القراءة و نقد ال�سرد (()2رواية وح�شية )
د� .أحمد فرج واملذهب الوح�شي �أ� .أحمد �إبراهيم �أحمد 6م.
الأربعاء  :8 /3ور�شة �أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية « كيف تكتب
روايتك من ال�صفر «  -تطبيقات �سردية « عن كيفية خلق �صراع
بق�صتك �أو م�شهدك البطل بني حتقيق الهدف والتغلب علي املعوقات
تقدمي �أ.د .حممد عبد احلميد خليفة  -تطبيقات �سردية «النهايات
وم�صائرال�شخ�صيات »
تقدمي �أ.د� .سحر �شريف و د.كوثر مروان6.30م
الثالثاء  : 8 /9ور�شة القراءة ونقد ال�سرد ( ( )2رواية دادية)
د� .أحمد فرج واملذهب الدادى د� .أحمد �إبراهيم �أحمد 6م
 ندوة ملناق�شة ديوان « تهوميات» (من وحي روح لعنها واحد معدىبال�صدفة) لل�شاعر /نور الدين ال�شريف مع الناقد .عبد املنعم كامل
يدير اللقاء ال�شاعر ح�سني من�صور  6.30م
الأربعاء :8 /10ندوة ملناق�شة رواية «علي فرا�ش طاغية »
للكاتب .ه�شام فيا�ض مع �أ.د .بهاء ح�سب اهلل و د .حنان ال�شرنوبي
يدير اللقاء الأديب /ر�شاد بالل  6.30م
الأحد  :8 /14ندوة بعنوان « دور املبدعني عن طريق الكتابة فى غر�س
وتكري�س القيم واملبادىء لدى الأطفال»
مع �أ� .سعدية العادىل – �أ .فاطمة هويدى – د .فايزة حلمي و�أ .حممد
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عبا�س علي � -أ .ال�سيد �شليل – �أ� .أ�شرف اخل�ضرى
يدير اللقاء الكاتب ال�صحفي ح�سام �أبو العال 6,30م
الثالثاء  :8 /16ندوة بعنوان «التنمية الوطنية ومواجهة التحديات» مع
اللواء د .م�صطفي هدهود حمافظ البحرية الأ�سبق والكاتب ال�صحفي
فكري عبد ال�سالم و ا.د حممد عالء الدين عبد القادر ا�ستاذ تنمية
املجتمعات الزراعية تقدمي د� .إبراهيم عبداهلل 6.30م
الأربعاء  :8 /17ور�شة �أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية «كيف تكتب روايتك
من ال�صفر» تطبيقات �سردية عن كيفية خلق �صراع بق�صتك �أوم�شهدك
البطل بني حتقيق الهدف و التغلب علي املعوقات
تقدمي �أ.د .حممد عبد احلميد خليفة  -تطبيقات �سردية « النهايات
وم�صائرال�شخ�صيات » تقدمي �أ.د� .سحر �شريف و د .كوثر مروان 6,30م
الأحد  :8 /21ندوة ملناق�شة ديوان «مناجاة العا�شقني»
لل�شاعر د.حممد �شحاتة مع الأديب �أحمد ف�ضل �شبلول وال�شاعر والناقد
طارق الكردى ،يدير اللقاء ال�شاعر جابر ب�سيوين 6,30م
الأربعاء � :8 /24أم�سية فنية بعنوان «الق�صيدة العربية املغناة فى املا�ضي
واحلا�ضر ونظرة علي امل�ستقبل» مب�شاركة فريق «جولدن تيم»
مع د� .سحر �شريف وال�شاعر الكبري د .عبد احلميد حممود وامللحن واملوزع
املو�سيقي �أ� .أحمد بدوى يدير اللقاء الكاتب� /أحمد ب�سيوين 6.30م.
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المسرح

اخلمي�س  :8 /4حفل لفرقة7 Voice Bandم
 :8 /10،9،8العر�ض امل�سرحي «  101عزل » بالتعاون مع البيت الفني للم�سرح
(فرقة املواجهة و التجوال)  7م
اخلمي�س  :8 /11حفل �أورك�سرتا النور والأمل  7م
اخلمي�س  :8 /18حفل الفنان � /إبراهيم ن�صري  7م
الإثنني  :8 /22حفل نتاج ور�شة البيانو �إ�شراف �أ .مي �شلبي
الأربعاء  :8 /31حفل بيانو «غنوة»  7م

السينما

ال�سبت � :8 /13أفالم ال�سينما الأفريقية  6م
ال�سبت � :8 /20أفالم ال�سينما امل�ستقلة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .

المعارض

اخلمي�س� :8 /18إفتتاح معر�ض «حنان الروح » للفنانة الت�شكيلية
�أمل �أحمد م�صطفي 7م ي�ستمر املعر�ض حتى � 25أغ�سط�س
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المرسم

الإثنني من كل �أ�سبوع :ور�شة عنا�صر الر�سم �إ�شراف /ر�شا بهن�سي �10ص
االحد من كل �أ�سبوع  :ور�شة ر�سم حر ا�شراف /زينب حممد �10ص
الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع :ور�شة ا�شغال فنية
�إ�شراف /زينب حممد 12ظ

الورش الفنية

اخلمي�س من كل �أ�سبوع :لقاء م�شروع فوتوغرافيا « كارت بو�ستال »
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة للت�صوير الفوتوغرافى  5م .
الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع  :ور�شة فنون امل�سرح لذوي القدرات
اخلا�صة �إ�شراف � /أ .ع�صام �أحمد بدوى �11ص1-ظ .
ال�سبت والأحد والثالثاء واخلمي�س
ور�شة البيانو للكبار �إ�شراف �أ .مي �شلبي4م
ور�شة باليه حتت �إ�شراف �أ .مى �سعد 5م.ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع:
ور�شة البيانو للأطفال �إ�شراف �أ� .إميان ر�شيدي4م
ال�سبت والأحد من كل �أ�سبوع:
ور�شة الكمان �إ�شراف  /جون �سمري �صادق 3م.
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الأحد من كل �أ�سبوع
ور�شة اجليتار �إ�شراف� /أحمد عبد الرحمن ح�سن 3م.
الإثنني من كل �أ�سبوع- :ور�شة غناء �أكابيال �إ�شراف � /إ�سالم �سعيد 6م
ور�شة رق�ص معا�صر �إ�شراف � /سمري ن�صرى 7م
الثالثاء من كل �أ�سبوع :ور�شة �آلة القانون �إ�شراف /فادى املغربي 4م
ور�شة تعليم املهارات الفردية للأطفال �إ�شراف/نادت عادل 7مالأربعاء من كل �أ�سبوع:ور�شة تعليم �أ�صول الغناءال�شرقي
�إ�شراف /حممود �أحمد 7م
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