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الخميس
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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز اإلبداع الفنى بالقاهرة «قاعة السينما»
�أ�سبوع �أفالم املخرج العاملى يو�سف �شاهني  7م
مركز اإلبداع الفنى بالقاهرة «قاعة السينما»
�أ�سبوع �أفالم املخرج العاملى يو�سف �شاهني  7م
بيت العيني
ور�شةحكى«لعبعيال»ا�شرافالكاتبوالباحثال�شعبى/حممدتوفيق«5م8-.م.
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
بيت العيني
ور�شةحكى«لعبعيال»ا�شرافالكاتبوالباحثال�شعبى/حممدتوفيق«5م8-.م.
بيت السحيمي
حفل فرقة املولوية 7,30م
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ور�شة عن تعليم ا�سا�سيات الر�سم و الت�أهيل للكليات الفنية مع الأ�ستاذة هبة
حممد �سمري 1ظ.
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أغسطس

5

بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.

الجمعة

أغسطس
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السبت

أغسطس
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األحد

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
حفل لل�ساحر واالراجوز و العرائ�س 6م
بيت الشعر العربي
�أم�سية �شعرية وي�شارك فيها ال�شعراء :م�صطفى عبد املجيد �سليم-حممد �سعد
بيومى -ماهر مهران -ال�ضوى حممد ال�ضوى ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م.
بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
قبة الغورى
جمموعة من الأ�صوات املميزة من �أقاليم م�صر املختلفة  9م
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اإلثنين

أغسطس
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الثالثاء
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األربعاء

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ندوة بعنوان “املر�آة املعاقة احلقوق والواجبات” بالتعاون مع جمعية املكفوفني
امل�صرية �11ص.
ور�شة اورجامى «�أ�شغال ورق» بالتعاون مع الإدارة املركزية للتوعية البيئية
بوزارة البيئة 12ظ.
بيت العيني
ندوة عن فن �صناعة النحا�س يحا�ضر فيها �إدارة الوعى االثرى بقطاع الآثار
الإ�سالمية و القبطية «�11ص1 -.ظ».
ور�شة حكى «لعب عيال» ا�شراف الكاتب والباحث ال�شعبى /حممد توفيق «5م8-.م
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة �إعادة تدوير املخلفات بالتعاون مع الإدارة املركزية للتوعية البيئية
وزارة البيئة 12ظ
بيت العيني
ور�شة حكى «لعب عيال» ا�شراف الكاتب والباحث ال�شعبى /حممد توفيق «5م8-.م
5
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الخميس

بيت السحيمي
حفل فرقة بيبه للفلكلور 7,30م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل بيت العود العربى بقيادة الفنان ن�صري �شمة ي�صاحبه افتتاح معر�ض
مركز الف�سطاط للحرف التقليدية والرتاثية .ال�ساعه  7م
قصر األمري طاز
حفل غنائى لفريق كورال املركز 7م.

أغسطس

بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.

أغسطس

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
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الجمعة

13
السبت

مركز طلعت حرب الثقايف
ال�صالون الثقافى “فى ذاكرة الوطن” مع الإعالمى حممد ال�شافعى ي�صاحبه
عزف على العود 7م.
بيت املعمار املصري
ندوة بعنوان “دور بيت املعمار امل�صرى فى ن�شر ثقافة العمارة” �10ص.
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األحد

بيت الشعر العربي
خم�سة و ثالثون عاما على رحيل �صالح عبد ال�صبور” وي�شارك فيها
ال�شعراء� :أحمد عبد املعطى حجازى -حممد �سليمان -د� .أحمــد جماهد -د.
عبد احلكم العالمى  ،تقدمي حممد من�صور 7م.
بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
قصر األمري طاز
ال�صالون الثقايف  -يدير ال�صالون د .ناهد عبد احلميد 7م
قبة الغورى
حوار الفنون وي�ضم فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية
بالإ�شرتاك مع فرقة ح�سب اهلل  ٩م
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اإلثنين

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض فيلم للأطفال مع د .هالة ال�شارونى 2ظ
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بيت العيني
ور�شة حكى «لعب عيال»
ا�شراف الكاتب والباحث ال�شعبى /حممد توفيق «5م8-.م.

الثالثاء

أغسطس
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األربعاء

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة حكى و ر�سم بال�صل�صال مع الفنانة �سمر �صالح 1ظ.
بيت العيني
ور�شةحكى«لعبعيال»ا�شرافالكاتبوالباحثال�شعبى/حممدتوفيق«5م8-.م.
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الخميس

بيت السحيمي
حفل ان�شاد دينى مع ال�شيخ جودة 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
نادى ال�سينما مع الناقد /حممد عبد الفتاح 7م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل بنات نور �إ�سكندريه للمو�سيقى العربيه للمكفوفات ال�ساعه  7م �سعر
التذكره  10جنيه .
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بيت العينى
ندوة “امناط ال�شخ�صية” يحا�ضر فيها �أ .حممد عبد احلليم “�11ص”.

الخميس
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بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.

الجمعة
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السبت

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
ندوة توعية بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة و جتميل القاهرة 12ظ.
عر�ض فرقة ال�صامتني للأداء احلركى بقيادة الفنان ر�ضا عبد العزيز 7م.
قصر األمري طاز
عر�ض م�سرحى بعنوان “موطنى” لفريق امل�سرح باملركز 7م
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األحد

بيت السحيمي
حفل فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
رحلة �إىل حديقة الف�سطاط بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة و جتميل
القاهرة 12ظ.
قصر األمري طاز
حفل املو�سيقى الفرعونية حتت ا�شراف د .خريى امللط 7م.
قبة الغورى
م�سرح احلقيبة عر�ض حكاية م�صرية  ٩م
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
بدء اختبارات املتقدمني للدفعة الثامنه لربنامج بيت جميل للحرف
التقليدية “�9ص4 -.م”.
بيت الشعر العربي
ام�سية احتفاء بال�شاعر �أحمد �سويلم مبنا�سبة ح�صوله على جائزة الدولة
التقديرية و ي�شارك فيها ال�شعراء� :أحمد �سويلم -د .حممد عبد املطلب – د.
يو�سف نوفل -عبدة الزراع  ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م
بيت املعمار املصرى
ور�شة عمل «حكايات حتتنا» لأطفال درب اللبانة من � 10صباح ًا �إىل  3ع�صر ًا
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اإلثنين

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
يوم ميدانى لت�شجري وتنظيف الأماكن املحيطة
باملركز بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة و جتميل القاهرة 12ظ
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
بدء اختبارات املتقدمني للدفعة
الثامنه لربنامج بيت جميل للحرف التقليدية “�9ص4 -.م”.
وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

أغسطس
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األربعاء

14

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
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الخميس

بيت العينى
عر�ض خيال الظل 12,30ظهراً.
مركز طلعت حرب الثقايف
فى �إطار االحتفال باليوم العاملى لل�شباب حفل فريق �أبو �آدم للإبداع 7م.
قصر االمري بشتاك
فى �إطار االحتفال باليوم العاملى لل�شباب حفل ال�صوت الذهبى 7م.
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
حفل تخرج الدفعة ال�ساد�سة لربنامج بيت جميل للحرف التقليدية 7م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل نتاج ور�شة الكمان باملركز حتت �إ�شراف د/حم�سن �أبو العالال�ساعه 7م .
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الجمعة

16

بيت السحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د/نبيل بهجت  7,30م.
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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

السبت

أغسطس

28

األحد

بيت الشعر العربي
�صالون ال�شاعر الكبري �أحمد عبد املعطى حجازى” و ي�شارك فيها ال�شعراء:
�أحمد عبد املعطى حجازى -فاروق �شو�شة -حممد ابراهيم ابو �سنة -ح�سن
طلب -زين ن�صار -حممود قا�سم  ،تقدمي حممد من�صور و ي�صاحب ال�صالون
فقرة فنية 7م.
بيت السحيمي
ندوة بعنوان “فلكلور عيد اال�ضحى” مع �أ.د/م�صطفي جاد 6م -.فرقة النيل
للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.
قبة الغورى
فرقة ر�سالة �سالم الدولية واملو�سيقى الروحية وت�ضم (فرقة �سماع للإن�شاد
ال�صوفى وفرقة الرتاتيل والأحلان القبطية وجمموعة من الأ�صوات املميزة
من �أقاليم م�صر املختلفة -فرقة الرتانيم الكنائ�سية و�ضيف �شرف احلفل
جمموعة �أندون�سيا للأن�شاد)  ٩م
17
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اإلثنين

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركز طلعت حرب الثقايف
رحلة �إىل متحف الطفل مب�صر اجلديدة � 10ص.
بيت الهراوي
حفل مو�سيقى ا�سالم طه 8م� -.سعر التذكرة 25 :جنيه

أغسطس

31
األربعاء

18

متحف أم كلثوم
ندوة بعنوان “ام كلثوم و اغنية الفيلم” – بح�ضور د .زين ن�صار -د .اينا�س
جالل -د .ماجدة عبد ال�سميع مع الفنانه نهاد فتحى و فرقتها املو�سيقية 7م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عر�ض م�سرحية على كل لون �إخراج  /حممد عطا (منحة الدورة الثالثة من
مهرجان احلرية للم�سرح ال�سكندرى) ال�ساعه  7م

مسرح مركز اإلبداع الفنى

فى الفرتة من  7 / 19حتى 8/8
عرو�ض املهرجان القومى للم�سرح امل�صرى
فى الفرتة من  8/9وحتى 8/ 19
عر�ض م�سرحية «زى النا�س» �إخراج هانى عفيفي
فى الفرتة من  8/22وحتى 8 / 31
عر�ض فرقة غنى م�صرى خلريجى �شعبة الغناء مبركز الإبداع الفنى
مع املاي�سرتو حممد باهر
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قصر األمري بشتاك
فى الفرتة من  8 / 1حتى 8/31
بداية قبول الدفعة ال�ساد�سة لق�سم الأ�صوات ببيت الغناء العربى
فى الفرتة من  8/10وحتى 9/ 1
بدء فعاليات ال�صوت الذهبى وطرح �إ�ستمارات التقدم مب�سابقة ال�صوت
الذهبى �سحب الإ�ستمارة بـ  25جنية
بيت الهراوى
الدرا�سات احلرة �أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوعم�ساء
م�ساء �إىل 9
من 4
ً
ً
الربوفة اجلماعية املتاحة للجمهور �أيام ال�سبت من كل �أ�سبوعم�ساء
م�ساء �إىل 9
من 8
ً
ً

20
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بيت املعمار املصري

االحد 8/21

ور�شة �سينما  4Dللمعماريني مع املخرج /عمرو الليثى� :أيام االحد –
الثالثاء و الأربعاء 6,30م – .قيمة اال�شرتاك  800جنية ،للحجز من
�صفحة الـ  Facebookلبيت املعمار امل�صرى

ور�ش الفنون الت�شكيلية

بيت العيني

فى الفترة من  8/1حتى 8/13

*ور�شة احللى ا�شراف �أ� .سماء ي�سرى :ال�سبت و الثالثاء "�11ص1 -.ظ".
ور�شة تعليم الر�سم� :أيام ال�سبت "4م6-.م ".من �سن � 11 – 6سنة
و ايام االربعاء "3م6-.م ".من �سن � 17-12سنة

فى الفترة من  8/14حتى 8/31

ور�شة فن الطباعة و �شمع الزينة ا�شراف د .امانى �صربى :ايام االحد و
االربعاء "�11ص1 -.ظ".

فى الفترة من  8/1حتى 8/14

*ور�شة تنمية مهارات ذوى االحتياجات اخلا�صة ا�شراف �أ� .سماء ي�سرى:
االربعاء "�11ص1 -.ظ".
تقام الور�شة داخل مر�سم وكالة الغورى – قطاع الفنون الت�شكيلية
ور�شة �إبداع من الفن الت�شكيلى ا�شراف د.نارمني عيد بالتعاون مع �إدارة
املرا�سم بقطاع الفنون الت�شكيلية :اخلمي�س من كل ا�سبوع "�11ص1 -.ظ".
22

يومى الخميس  8/11و الخميس  :8/25ور�شة "خليك �صديق
للبيئة" بالتعاون مع الركن االخ�ضر – وزارة البيئة "12ظ2 -.ظ".
ور�شة "كل مرة فكرة" ا�شراف �أ .ايه �سيف الن�صر (ر�سم بالرمل -ت�شكيل
بعجينة ال�سرياميك -اورجامى -برواز �صورة) :ايام ال�سبت والثالثاء
"�11ص1 -.ظ".
ور�شة "ت�صوير حلى النحا�سني" ا�شراف �أ .والء �أ�شرف  :ايام الثالثاء
واالربعاء "6م7,30 -.م".
الورش الثقافية

الخميس 8/18

ور�ش امل�سرح و الغناء «�11ص»
ور�شة "معلومة * كتاب" ا�شراف �أ .منة اهلل بهلول :ايام االحد -الثالثاء
واخلمي�س "�11ص1 -.ظ".
ور�شة ال�شعر ا�شراف �أ .اميان امليهى :ايام ال�سبت "5م7-.م ".و ايام االثنني
"7م9-.م".
ور�شة كتابة االغانى ا�شراف �أ .حممود فريد :ايام االثنني و اخلمي�س
"2ظ4-.م".
املسرح و املوسيقى
ور�شة امل�سرح ا�شراف �أ .حممد عزت :ايام ال�سبت و الثالثاء "1ظ3 -.م".
ور�شة بانتومامي ا�شراف �أ� .شريف عبد اهلل :ايام االثنني و اخلمي�س "5م-.
7م".
ور�شة حتريك عرائ�س مايونيت ا�شراف �أ� .سوزان حم�سن «�11ص»
23

فى الفرتة من  8/21حتى  8/31عدا اجلمعه
ور�شة ايقاع مو�سيقى ا�شراف مدر�سة الدرب االحمر للفنون :ايام الثالثاء
واالربعاء "3م8 -.م".
الرحــالت

االحد 8/21

رحلة اىل متحف ام كلثوم

مركز طلعت حرب الثقايف
ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع
�10ص.
ور�ش فنية متنوعة  :يومي ًا �11ص.
ور�شة �أ�شغال جلدية :ايام االثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع 2ظ.
ور�شة حلى :ايام االثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع � 11ص.
دورة كمبيوتر للأطفال :ايام ال�سبت و االربعاء من كل ا�سبوع �11ص.
ور�شة متثيل  :ايام ال�سبت من كل ا�سبوع 4م.
ور�شة كورال  :ايام االثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع 3م.
ن�شاط ثقايف  :يومي ًا
ور�شة ادبية  :يومي ًا
بيت السحيمي
 ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع من 4م6 -.م. دورات كمبيوتر :طوال �أيام ال�شهر24

قصر األمري طاز
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام ال�سبت  -الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
من 3م.
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية� :أيام ال�سبت-الثالثاء و اخلمي�س
من كل �أ�سبوع 3م.
ور�شه �إعداد املمثل وفنون امل�سرح� :أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل
�أ�سبوع 12ظ.
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
* م�شروع اك�سب حرفة جميلة (خزف -حلى -نحا�س)� :أيام االحد -الثالثاء
و اخلمي�س من كل �أ�سبوع “3م7 -.م”.
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املعارض
وكالة الغوري
املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف
(خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة).
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة)
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
• الإثنني و اخلمي�س من كل ا�سبوع  1و 4و 8و  11و 15و  18و 22و25و
و  English club (season 6 ... 2016/8/ 29و هو م�شروع يهدف
لتعزيز اللغه الإجنليزيه عن طريق الإحتكاك و التفاعل و التدريب على
التحدث .من � 10ص حتى  3م بقاعة توفيق احلكيم .
•  ...2016/8/3ندوة خدعوك فقالوا  2بعنوان ( �صاحب �إبنك ) تقدمي /
وائل ح�سن ها�شم ال�ساعه  6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
•  ... 2016/8/7ندوة ملناق�شة املجموعة الق�ص�صية “ خبز لقمة جائع”
للأديبة �إميان يون�س ..مناق�شة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد امل�صري ....يدير
اللقاء الأديب حممدعبدالوارث ال�ساعه  6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
• � ... 2016/8 /10صالون ال�سينما الوثائقيه عر�ض و مناق�شة الفيلم النادر
(ينابيع ال�شم�س) الذى �أنتج عام  1969برعاية العالمه /ثروت عكا�شه
للمخرج العاملى جون فينى مدير الت�صوير ح�سن التلم�سانى واملنتج الفنى �سعد
ندمي و املخرج امل�ساعد �أحمد ف�ؤاد دروي�ش ال�ساعه  6م بقاعة ال�سينما .
• � ...2016/8/17ضمن ندوات املنتدى ال�سردى ...مناق�شة املجموعه
الق�ص�صيه “فاطمة تعي�ش احللم “ للأديب /حممد عبا�س على مناق�شة د/
خالد البوهى تقدمي  /عبد اهلل ها�شم ال�ساعه  7م بقاعة توفيق احلكيم .
•  ...2016/8/18مناق�شة كتاب (�شعراء الف�صحى فى الإ�سكندريه لال�ستاذ
الدكتور /خمتار عطيه ) بح�ضور ا.د/حممد زكريا عنانى و �أ.د/بهاء ح�سب
اهلل يدير املناق�شة ال�شاعر  /جابر ب�سيونى ال�ساعه  7.30م بقاعة توفيق
احلكيم
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•  ...2016/8/24مناق�شة رواية (مل تذكرهم ن�شرة الأخبار وقائع �سنوات
التيه )للأديبه �/إنت�صار عبد املنعم مناق�شة �أ.د /حممد زكريا عنانى و
الناقدة و الباحثه � /إميان خمي�س ال�ساعه  6.30بقاعة توفيق احلكيم .
• ...2016/8/28بالتعاون مع فريق  Media gateامللتقى الإعالمى
ال�شامل �سيتناول امللتقى احلوار و النقا�ش فى مو�ضوعات �إعالميه خمتلفه
(�صحافه – �إذاعه – تليفزيون ) �ضيوف امللتقى:
�أ /هناء ابو العز ال�صحفيه و الإعالمى عمرو ع�صام الدين
والإعالمى /حامت قناوى و الإعالمى� /أحمد ع�صمت ال�ساعه 6م بقاعة
توفيق احلكيم .
قسم املسرح

•  ...2016/8/2ختام م�شروع  Circles 3وامل�شروع يقدم حما�ضرات عن
املهارات وريادة الأعمال للفئات ال�شبابيه من مرحلة الثانوية ومرحلة
اجلامعه 12م 6-م .
• 27و28و ...2016/8/29م�شروع  Animation worldيهدف امل�شروع
�إىل تقدمي امل�شرتكني �إىل جمتمع الأنيمي�شن مب�صر والربط بني الدرا�سه
النظريه و التطبيق العملى لتقدمي منتج منا�سب فى نهاية امل�شروع من �10ص
حتى  3م.
قسم السينما
• عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما كل يوم �إثنني و ثالثاء من
كل �أ�سبوع بدء ًا من ال�ساعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم .
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• م�شروع «م�صرتانى» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا يوم
اخلمي�س من كل �أ�سبوع من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما .
• � ...2016/8/13سينما الأطفال عر�ض فيلم “ Spirit – stallion of
 ”the cimarronو يتبعه مناق�شه حول الفيلم تقدمي �أ /منى مللوم ال�ساعه
 12ظ .
• � ...2016/8/27سينما االطفال عر�ض فيلم “  ”The last unicornو
يتبعه مناق�شة حول الفيلم تقدمي �أ/منى مللوم ال�ساعه  12ظ.
قسم املعارض

•  2016/8/11إلى  ...2016/8/17افتتاح معر�ض احلرف التقليديه
وور�ش حيه على هام�ش مهرجان الفنون واحلرف بالتعاون مع مركز احلرف
بالف�سطاط
قسم املرسم
• ور�شة نحت �إ�شراف د/مليحه �شعيب كل يوم �إثنني و ثالثاء ال�ساعة 5م.
• ور�شة اخلط العربى حتت �إ�شراف �أ /يو�سف م�صطفى الثالثاء و اخلمي�س
�11ص 1-م بقاعة يو�سف عز الدين .
• ور�ش الأطفال ال�صيفيه
 -1االحد و الثالثاء من . 12-10حتت �إ�شراف �أ /غاده ب�سيونى
 – 2الإثنني و اخلمي�س من  2-12حتت �إ�شراف أ� � /آالء حممد
 -3الأحد و الأربعاء  12-10حتت �إ�شراف �أ /مروة عادل
 –4الإثنني و الأربعاء من  2-12حتت �إ�شراف ا  /مروة حجازى
 – 5االحد و االربعاء من  7-5م حتت �إ�شراف أ� � /سمر زايد
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الورش املوسيقيه
• ور�شة الكمان حتت ا�شراف د /حم�سن �أبو العال ال�سبت و الثالثاء من كل �أ�سبوع
ال�ساعة 1م .
• ور�شة اجليتار �أطفال حتت �إ�شراف �أ/م�صطفى ي�سرى الأحد والإثنني واالربعاء
و اخلمي�س3م .
• بروفات فريق ابن البلد حتت �إ�شراف د/حممد ح�سنى الثالثاء من كل �أ�سبوع
ال�ساعة  5م.
• بروفة باند الفنان /مروان جالل الأحد ال�ساعه 5م.
• بروفات فريق �أورك�سرتا املوهوبني االثنني و اخلمي�س من كل �أ�سبوع ال�ساعه 5م.
• ور�شة البيانو حتت �إ�شراف �أ�/إميان الروبى كل �أيام الأ�سبوع  3م .
• ور�شة الكمان حتت �إ�شراف �أ /حورية ح�سن الثالثاء 3م .
• بروفة كورنر باند ال�سبت و االربعاء  5م
الورش الفنيه
• ور�شة الباليه حتت �إ�شراف �أ/زيزيت ال�سبت و الإثنني و الثالثاء ال�ساعة 5م
• ور�شة الباليه حتت �إ�شراف /حممد �أحمد الأربعاء من كل �أ�سبوع ال�ساعة 5م.
• ور�شة باليه حتت �إ�شراف /مى �سعد يوم اخلمي�س ال�ساعه  3م .
• بروفة فريق احلريه للفنون ال�شعبيه الأحد من كل �أ�سبوع ال�ساعة 5م.
• ور�ش �ستوديو املمثل كل ايام الأ�سبوع  5م
• ور�شة م�سرح الطفل ال�سبت و الأربعاء من كل �أ�سبوع  5م .
• بروفات عر�ض منحة مهرجان احلريه للم�سرح ال�سكندرى ال�سبت والإثنني
والأربعاء 5م.
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متحف �أم كلثوم

34

35

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�صر الأمري طاز� 17 :ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :
وكالة الغوري� :شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية ،تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر
قبة الغوري� 111 :شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
مركز طلعت حرب الثقايف� :ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوي :خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :
بيت ال�سحيمي :اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت25913391:
مركز احلرف التقليدية�1 :شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت23643103 :
بيت العيني :خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :
مركز الإبداع الفني� :ساحة دار الأوبرا ت27363446 :
متحف �أم كلثوم� 1 :ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :
مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية� 1 :شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،ت34956633:
بيت ال�شعر «بيت ال�ست و�سيلة»  :خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
بيت الغناء «ق�صر الأمري ب�شتاك»� :شارع املعز ت27879187:
بيت املعمار امل�صري «على لبيب» 4 :درب اللبانة ،ميدان القلعة ،القاهرة ت25117043 :
�صندوق التنمية الثقافية بجوار دار الأوبرا امل�صرية – اجلزيرة – القاهرة
تليفون 27354234 – 27357001 :فاك�س27364634 :
www.cdf.gov.eg
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