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ديسمبر قاعة سينما الهناجر

1

فى الفرتة من  11/28حتى � :12/2أ�سبوع �أفالم «العنف �ضد املر�أة»
بالتعاون مع اجلمعية الإفريقية 6م.

الخميس

ديسمبر بيت السحيمى

2

الجمعه

عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.

قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  11/28حتى � :12/2أ�سبوع �أفالم «العنف �ضد املر�أة»
بالتعاون مع اجلمعية الإفريقية 6م.

ديسمبر وكالة الغورى

3

السبت

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

بيت السحيمي
حفل فرقة قلب ي�سوع مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل املعاق 7م.
مركز طلعت حرب الثقافى
ال�صالون املو�سيقى بعنوان «املو�سيقى للجميع» 5,30م.

2

3

ديسمبر

4

األحد

ديسمبر

5

االثنين

قصـر األميــر طــاز
احتفالية ال�شيخ اجلليل عبد البا�سط عبد ال�صمد مبنا�سبة الذكرى الـ28
لوفاته تت�ضمن معر�ض �صور و مقتنيات و فيلم ت�سجيلى عن ال�شيخ وحفل
�إن�شاد دينى ملحمود التهامى 7م.
بيت السحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبيه 7,30م.
بيت الست وسيلة «بيت الشعـر العربى»
�أم�سيه �شعرية «�شعراء العاميه» ي�شارك فيه ال�شعراء :رجب ال�صاوى-
م�سعود �شومان -حممود احللوانى� -سامل ال�شهبانى مع فقرة مو�سيقية
غنائية  ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م.

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
عر�ض م�سرحية «اطفال لكن ابطال» بالتعاون مع �إدارة الوعى الآثرى
لطلبة املدار�س �11ص.
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5

ديسمبر

6

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)
ندوة «العمارة و تنمية املجتمع» مع د .عالء احلب�شى و د .عال �سعيد 6م.

الثالثاء

ديسمبر

7

األربعاء

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
بيت السحيمي
معر�ض ر�سوم اطفال للفنانه الدامناركية /اجنر ليزا كري�ستوفر�سون
فى اطار �أ�سبوع الكوميك�س فى م�صر الذى تنظمه «م�ؤ�س�سة �صف�صافه» 7م.

ديسمبر

قصـر االميــر بشتـــاك «بيـت الغنـاء العربـى»
�صالون «مقامات» للدكتورة �سهري عبد العظيم باال�شرتاك مع
الربنامج الثقافى الإذاعى و يعقبه حفل ري�ستال 8م.
الخميس مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل �إن�شاد دينى مع فرقة «حلقة ذكر» مبنا�سبة املولد النبوى ال�شريف 7م.

8

6

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)
عرو�ض �أفالم ت�سجيلية للمخرج ا�سماعيل الناظر 6م.
قصـر األميــر طــاز
حفل تن�صيب االحتاد الطالبى على م�ستوى �إدارة اخلليفة و املقطم
التعليمية �10ص.
بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.
بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)
ور�شة عمل «بواكى من�سيه املو�سم الأول» �9ص.

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
بيت السحيمي
لقاء ثقافى فى ختام معر�ض ر�سوم االطفال «كوميك�س» 7م.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ال�صالون الثقافى «بور �سعيد البطولة و االنت�صار فى ذاكرة الوطن»
مع االعالمى حممد ال�شافعى 6م.
7

ديسمبر

8

الخميس
ديسمبر

9

الجمعه

ديسمبر

10
السبت

ديسمبر

11

األحد

قصـر األميــر طــاز
ال�صالون الثقافى «م�صر املبدعه» – يدير ال�صالون الكاتب حممد بهجت
(فى اطار االحتفال باملولد النبوى ال�شريف) 6م.
قصـر األميــر بشتـــاك «بيـت الغنـاء العربـى»
حفل �شباب الغناء العربى للفنان حممد خلف و الفنانه امرية فراج 8م.
مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)
ملتقى بعنوان «القد�س عا�صمة للثقافة العربيه» و يت�ضمن امللتقى عر�ض
فيلمني ت�سجيليني احدهما للفنانه الت�شكيلية الفل�سطينيه لطيفة يو�سف
و الدكتور احمد نوار بالتعاون مع املجل�س االعلى للثقافة 6م.
قبــه الغوري
احتفالية دولية باملولد النبوى ال�شريف (فرقة �سماع للإن�شاد – فرقة
اندوني�سيا للإن�شاد -جمموعه مميزة من اال�صوات من اقاليم م�صر
املختلفة -فرقة الرتانيم الكنائي�سية) 7م
بيت السحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبيه 7,30م.
بيت الست وسيلة «بيت الشعـر العربى»
�أم�سيه �شعرية «ام�سيه خا�صة عن مهرجان ملتقى ال�شعر» ي�شارك فيها
ال�شعراء :الدكتور حممد عبد املطلب -الدكتور ح�سن طلب-حممد
�سليمان -الدكتور احمد دروي�ش 7م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/11حتى � :12/15أ�سبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م.
8

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/11حتى � :12/15أ�سبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م.
بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)
حما�ضرة جدلية التكنولوجيا وال�شكل فى عمارة الطني باليمن مع
م .عبد الفتاح حممد امل�سهلى 6م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/11حتى � :12/15أ�سبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م.

ديسمبر

12

األثنين
ديسمبر

13

الثالثاء
ديسمبر

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

14

بيت السحيمي

فى اطار االحتفال باملولد النبوى ال�شريف حفل لفرقة املولوية األربعاء

امل�صرية(الفنان عامر التونى) 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/11حتى � :12/15أ�سبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م.
9

ديسمبر

14

األربعاء

ديسمبر

15

الخميس

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)
امل�ؤمتر ال�صحفى مللتقى االق�صر الدوىل للت�صوير (الدورة � )9ضيف
4م�ساءا يعقبه افتتاح معر�ض ملتقي
ال�شرف الرئي�سي «دولة الهند»
ً
5م�ساءا بقاعة املعار�ض
الأق�صر الدوىل للت�صوير «الدورة الثامنة»
ً
(مركز الهناجر للفنون).
قصـر األميــر طــاز
ندوة توعية بعنوان (خماطر االدمان و التدخني على �صحة �أبناءنا )
بالتعاون مع الإدارة التعليمية �10ص.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
رحلة اىل جممع االديان لطلبة املدار�س بالتعاون مع �إدارة الوعى الآثرى
�10ص.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
افتتاح معر�ض م�سابقة ار�ض الفريوز للأطفال وتوزيع اجلوائز على
الفائزين فى امل�سابقة 6م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/11حتى � :12/15أ�سبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م.
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11

ديسمبر

16

بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.

الجمعة
ديسمبر

17

السبت

ديسمبر

18

األحد

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
بيت السحيمي
�صالون ال�سينما الوثائقيه مع املخرج احمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل لفرقة ال�صامتني للأداء احلركى بقيادة د .ر�ضا عبد العزيز 6م.
بيت السحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبيه 7,30م.
بيت الست وسيلة «بيت الشعـر العربى»
ام�سيه �شعريه «�شعراء ال�شباب» ي�شارك فيها ال�شعراء� :سلمى فايد -خليل
عز الدين -ح�سن �شهاب الدين� -شريين العدوى ،تقدمي ح�سن طلب 7م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.
12

13

ديسمبر بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)
ندوة «ثالث حكايات فى البحث عن اخللود» 6م.

18

األحد

ديسمبر

19

األثنين

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل للأراجوز و خيال الظل و ور�شة لعمل عرو�سة خيال الظل
لطلبة املدار�س �11ص.
قصـر األميــر طــاز
لقاء مفتوح مع طالب املدار�س بعنوان (العادات ال�سلبية فى حياتنا
و كيفية التخل�ص منها) �10ص.
وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.

ديسمبر

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)
ال�صالون الثقافى بعنوان «مفهوم العمارة ال�شعبيه» مع املعمارى
ع�صام �صفى الدين 6م.

الثالثاء

قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.
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14

15

ديسمبر

21

األربعاء
ديسمبر

22

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.
قصـر األميــر طــاز
االحتفال بذكرى الفنان فريد االطر�ش جمعية حمبى فريد االطر�ش 7م.

قصـر االميــر بشتـــاك «بيـت الغنـاء العربـى»
الخميس فرقة «امري النغم» مو�سيقي عربية 8م.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
�صالون بهجة الروح «عن �صالح جاهني و احمد بهجت» مع ال�شاعر حممد
بهجت و ي�شاركه فى الغناء كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة
�أ.دعاء عطية 6م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.

ديسمبر

23

الجمعة

بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.
16

ذكــرى وفاة فريــد األطــرش
1974م )
( 26ديسمبر 17

ديسمبر

قصـر األميــر طــاز
حفل تخرج دفعة جديدة من مدر�شة الإن�شاد الدينى 7م.
وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثية 7,30م.
بيت السحيمي
فرقة حرافي�ش اجلمالية امل�سرحية (عر�ض م�سرحية على الزبيق)-
اخراج حممد جمال 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.

ديسمبر

قبــه الغوري
احتفالية كربى مبنا�سبة الكري�سما�س و العام اجلديد ( 2017فرقة
ر�سالة �سالم الدولية و ت�ضم فرقة �سماع للإن�شاد – فرقة الرتاتيل و
الأحلان القبطية – فرقة الرتانيم الكنائ�سية -فرقة �أندوني�سيا للإن�شاد
بالإ�شرتاك مع فرقة الطبول النوبية و الآالت ال�شعبية امل�صرية) 7م.

24

السبت

25

األحد

بيت الست وسيلة «بيت الشعـر العربى»
ام�سيه �شعرية «�صالون ال�شاعر احمد عبد املعطى حجازى بعنوان
ق�صيدة النرث» ي�شارك فيها ال�شعراء :عبيد عبا�س -الدكتور حممد عبد
املطلب -عاطف عبد العزيز -عبد العزيز موافى 7م.
18

بيت السحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبية 7,30م.
قاعة سينما الهناجر
فى الفرتة من  12/18حتى � :12/25أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن 7م.

ديسمبر

25

األحد

ديسمبر

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

26

اإلثنين
بيت السحيمي
فى ذكرى �صالح جاهني ام�سية �شعرية غنائية 7م.
بيـــت الهــراوى «بيـت العــود العربــى»
حفل مو�سيقى للفنان �شريف �صبحى 8م� -.سعر التذكرة  25جنية.
وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
19

ديسمبر

28

األربعاء

ديسمبر

29

الخميس

ديسمبر

30

متحـــف أم كلثــــوم
حفل فنى مبنا�سبة ذكرى ميالد �أم كلثوم (الفرقة بقيادة املاي�سرتو
مدحت عبد ال�سميع مب�شاركة املطربة رحاب مطاوع  -واملطربه
ح�سناء) 8م.
مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
نادى ال�سينما ...ال�ساحر حممود عبد العزيز 6م.
بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.

الجمعة
ديسمبر

31

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

السبت

20

ذكــرى ميالد أم كلثوم
(  31ديسمبر 1898م )

21

الورش الفنية
قصـر األميــر طــاز
•ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد نقيب املن�شدين ال�شيخ /حممود التهامى:
�أيام ال�سبت و الأحد من كل �أ�سبوع «3م6-.م».
•لقاء اكت�شاف املوهوبني من ابناء الإدارة التعليمية فى جمال الغناء:
�أيام الثالثاء من كل �أ�سبوع �10ص.
•ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام الأحد  -الأربعاء و اخلمي�س من
كل �أ�سبوع 4م.
•ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية� :أيام الأحد -االثنني
والأربعاء من كل �أ�سبوع 3م.
•ور�شه �إعداد املمثل وفنون امل�سرح و ور�شة حكى و �إلقاء� :أيام ال�سبت
واالثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 12ظ.
•ور�شة ا�شغال فنية لطالب املدار�س� :أيام الأحد  -الثالثاء من كل
�أ�سبوع �10ص.

مركز طلعت حرب الثقافى

االثنني  19دي�سمرب
•ور�شة فنية و معلومة �آثرية بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للحفاظ
على الرتاث امل�صرى �11ص.
22

•ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة� :أيام ال�سبت من كل
�أ�سبوع �10ص.
•ور�ش فنية متنوعة � :أيام اخلمي�س و ال�سبت من كل �أ�سبوع 1ظ.
•ور�شة فنية لطلبة املدار�س� :أيام الأحد و الأربعاء من كل �أ�سبوع
�11ص.
•ور�شة متثيل � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 4م.
•ن�شاط ثقايف  :يومي ًا
•ور�شة ادبية  :يومي ًا
•بروفة الكورال� :أيام ال�سبت و اخلمي�س 3م( .ا�شراف �أ .دعاء عطيه)

بيـــت الهــراوى “بيـت العــود العربــى”
تعليم الة العود� :أيام ال�سبت -االثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
تدري�س كادر ا�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 نظرياتى العود للمبتدئني �أ .الهام احلاج� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع
5م.
الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 8م.
23

بيت السحيمي
ور�شة زخرفة عربية� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع ا�شراف الفنان
جمدى ال�شحات �11ص.
ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع من 4م6 -.م.
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
م�شروع اك�سب حرفة جميلة (خزف -حلى -نحا�س)� :أيام الأحد-
الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م7 -.م».
دبلومة مدر�سة الأمري ت�شارلز� :أيام ال�سبت -االثنني و الأربعاء من
كل �أ�سبوع “�10ص4 -.م”.
بيـــت العينــي
ور�ش الفنون الت�شكيلية
ور�شة الر�سم ا�شراف �أ.دعاء فتحى� :أيام ال�سبت “12ظ2 -.ظ”.
ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة� :أيام الثالثاء من كل
�أ�سبوع �11ص1 -.ظ.
ور�ش بالتعاون مع جمعية ا�صدقاء القاهرة التاريخية مع طالب
املدار�س.
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اخلمي�س  :12/22ور�شة طباعة على القما�ش ا�شراف �أ .دعاء فتحى
«�11ص».
اخلمي�س  :12/29ور�شة ابداع التدوير ا�شراف �أ .اميان فتحى
«�11ص».
الأن�شطة الثقافية
ندوات بالتعاون مع �إدارة الوعى الآثرى بقطاع الآثار الإ�سالمية و
القبطية.
الثالثاء  :12/6ندوة ملوك و ملكات «�11ص».
الثالثاء  :12/13ندوة �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) املبعوث
رحمة للعاملني «�11ص».
اخلمي�س  12/1و اخلمي�س  :12/8ور�ش عمل و توعية بيئية
بالتعاون مع الركن االخ�ضر «وزارة البيئة» �11ص.

على مســرح بيت الست وسيلة
اخلمي�س  :12/25عر�ض خيال الظل و الأراجوز «�11ص ».مبنا�سبة
يوم الطفل العربى املعاق.
الرحـــالت
االثنني  :12/5جولة فى م�سجد ال�سلطان ح�سن و م�سجد الرفاعى
ي�صاحب اجلولة �شرح و تعليق من �إدارة الوعى االثرى بقطاع الآثار
الإ�سالمية القبطية «�10ص»
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المعارض الفنية
مركز الهناجر للفنون "قاعة المعارض"
يف الفرتة من  12/14حتي :12/20معر�ض ملتقي الأق�صر الدوىل
للت�صوير «الدورة الثامنة» .
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى –
جنارة).
مركز طلعت حرب الثقافى
فى الفرتة من  12/15حتى  :12/23معر�ض م�سابقة �أر�ض الفريوز
لالطفال.
وكالــة الغــوري
املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف (خزف – نحا�س – خيامية –
حلى– جنارة).
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الحرية لإلبداع باإلسكندرية
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القسم الثقافى

• 1و3و8و10و15و17و22و24و29و2016/12/31ال�سبت و اخلمي�س
من كل �أ�سبوع م�شروع “وطننا فى عقولنا” بالتعاون مع رابطة
الأخ�صائيني النف�سيني امل�صريه (رامن)و هو م�شروع لتفعيل دور م�ؤ�س�سات
املجتمع املدنى فى مناه�ضة م�شكلة املخدرات من ال�ساعة �10ص5-م
بقاعة توفيق احلكيم.
•  ...2016/12/4ندوة بعنوان “ الوطن...عند �شاعرات الإ�سكندريه”
�ضيف الندوة د /فوزى خ�ضر مع جمموعه من �شاعرات الإ�سكندريه
تقدمي ال�شاعر �/أحمد يحيي  .ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
•  ...2016/12/5مناق�شة كتاب بعنوان « حرية فرح « للكاتبه /منى
مللوم �إ�ست�شارى العالقات الأ�سريه مناق�شة �أ� /أحمد ف�ضل �شبلول و �أ� /أحمد
�سويلم و يدير اللقاء �أ /عبده الزراع ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم.
• � ...2016/12/7صالون ال�سينما الوثائقيه عر�ض فيلم (بنات
الغوريه)  30دقيقه عن احلاره ال�شعبيه امل�صريه من خالل الفنون
الت�شكيليه و عر�ض فيلم «�إبراهم با�شا ..ما �أ�شبه الليله بالبارحه»
�إخراج /كرمي وردانى تقدمي املخرج الكبري � /أحمد ف�ؤاد دروي�ش ال�ساعة
 6م بقاعة ال�سينما .
• 12و...2016/12/14ندوتان للتعريف باللغه الهريوغليفيه تقدمي
املحا�ضر /ن�ش�أت عبيد حما�ضر اللغه الأملانيه و امل�صريات ال�ساعة 6.30م
بقاعة توفيق احلكيم .

القسم الثقافى

• �...2016/12/13سهره فى رحاب ال�شعر «اجلزء التانى « مهرجان
�شعرى ي�ضم نخبه من �شعراء الإ�سكندريه و الأقاليم يدير اللقاء
ال�شاعر� /أحمد ال�سيد و ال�شاعر � /أمري م�صطفى ال�ساعة 6.30م بقاعة
توفيق احلكيم .
• ...2016/12/15ندوة ملناق�شة ديوان �شعر الف�صحى « نزيف على
اجل�سر « لل�شاعر دكتور  /عمرو �أمني مناق�شة د /خالد البوهى و ال�شاعر/
�أحمد مبارك يدير اللقاء ال�شاعر /جابر ب�سيونى ال�ساعة 6.30م بقاعة
توفيق احلكيم .
• � ...2016/12/18صالون جتربتى بعنوان «ال�شعر و جتارب �إعالمية»
الكاتب ال�صحفى عبد اجلواد �أبو كب رئي�س حترير بوابة روزاليو�سف
الإعالمى ال�شاعر عبد اهلل عبد ال�صبور كبري مذيعى القناة اخلام�سة
ال�شاعر الكبري عبد املنعم �ساملتقدمي �أ /هدى ال�ساعاتى ال�صحفيه
بجريدة ال�شروق ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
•  ...2016/12/19مناق�شة املجموعه الق�ص�صيه ( خمدع ) للأديبه/
منة اهلل �سامى مناق�شة الأديب � /شوقى بدر يو�سف  ,الأديب /منري
عتيبه يدير اللقاء ال�شاعر � /أحمد ف�ضل �شبلول ال�ساعة  7م قاعة
توفيق احلكيم .
• ...2016/12/21ندوة ملناق�شة رواية « اجلنيه التى �أحبتنى»
للأديبة /منى �سامل مناق�شة �أ.د/حممد عبد احلميد يدير اللقاء �أ/
عبد اهلل ها�شم ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
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قسم تكنولوجيا المعلومات

•  2016/11/27حتى  2016/12/1دورة تدريبيه بعنوان (التطوير
االداري و�إدارة التغيري للمنظمات احلكومية واخلا�صة)بالتعاون مع
وزارة الإت�صاالت و مركز املعلومات و دعم �إتخاذ القرار.
• 2016/12/4حتى  2016/12/8دورة تدريبيه بعنوان (التطوير
االداري و�إدارة التغيري للمنظمات احلكوميةواخلا�صة)بالتعاون مع وزارة
الإت�صاالت و مركز املعلومات و دعم �إتخاذ القرار بقاعة توفيق احلكيم
ماعدا يوم  1و  8بقاعة ال�سينما.

قسم المسرح

• ...2016/12/1حفل م�ؤ�س�سة �أ�صدقاء مر�ضى �أنيميا البحر املتو�سط
(الثالثيميا).
• ...2016/12/7عر�ض بالتعاون مع كلية الآداب.
• ...2016/12/8عر�ض بالتعاون مع كلية الآداب.
•  ...2016/12/16افتتاح مهرجان احلريه للم�سرحى فى دورته
الرابعه «دورة الراحل /ناجى �أحمد ناجى» .
�أ -مهرجان احلريه للم�سرح ال�سكندرى من  23-16دي�سمرب .2016
ب  -مهرجان احلريه للم�سرح العربى من  27 -23دي�سمرب .2016
• ...2016/12/29حفل فريق نور �إ�سكندريه للمو�سيقى العربيه
للمكفوفني �سعر التذكره  10جنيه ال�ساعة 7م.

قسم المرسم

قسم المعارض

قسم السينما

• عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما كل يوم �إثنني و ثالثاء من
كل �أ�سبوع بدء من ال�ساعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم .
• م�شروع «م�صرتانى» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا
�أ�سبوعيا كل يوم خمي�س من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما .
•  2016/12/8افتتاح معر�ض �صالون الكاريكاتري بقاعة الأخوين وانلى
ال�ساعة 7م و ي�ستمر املعر�ض حتى .2016/12/18
• 2016/12/8افتتاح معر�ض الهند فى عيون م�صرية بقاعة �ساحة
التحرير ال�ساعة 6م و ي�ستمر املعر�ض حتى .2016/12/18
• ور�شة نحت �إ�شراف د/مليحه �شعيب كل يوم �إثنني و ثالثاء ال�ساعة
5م.
• ور�شة ر�سم و ت�صوير حتت �إ�شراف د /حممد عبد ال�سالم االثنني و
الأربعاء 8-6م
• ور�شة الكاريكاتري حتت �إ�شراف د /حممد عبد ال�سالم االثنني و
الأربعاء 6-4م
• ور�شة �أ�سا�سيات الت�صوير الزيتى حتت �إ�شراف د /عادل ال�صعيدى
اخلمي�س من كل �أ�سبوه 8-5م.
• ور�شة الت�شكيل باخلامات حتت �إ�شراف �أ�/آالء حممد ال�سبت و اخلمي�س
من كل �أ�سبوع  8-5م.
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الورش الفنية

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 الأحد واخلمي�س ال�ساعة  5م .
بروفة فريق احلريه للفنون ال�شعبيه الأحد من كل �أ�سبوع ال�ساعة 5م.
ور�ش �ستوديو املمثل كل �أيام الأ�سبوع  5م
ور�شة م�سرح الطفل اخلمي�س من كل �أ�سبوع  5م .
فرقة احلريه للفنون ال�شعبيه الأحد من كل �أ�سبوع 5م

الورش الموسيقيه

بروفة فريق نور ا�سكندريه للمكفوفني ال�سبت من كل �أ�سبوع ال�ساعة
12م.
كورال �أطفال حتت �إ�شراف /غنوة �أحمد ال�سبت من كل �أ�سبوع  4م
ور�شة الكمان حتت �إ�شراف د /حم�سن �أبو العال ال�سبت والأحد و الثالثاء
من كل �أ�سبوع ال�ساعة 1م .
ور�شة اجليتار �أطفال حتت �إ�شراف �أ/م�صطفى ي�سرى ال�سبت و الأحد
والإثنني 4م.
بروفات فريق ابن البلد حتت �إ�شراف د/حممد ح�سنى الثالثاء من كل
�أ�سبوع ال�ساعة  5م.
بروفات فريق �أورك�سرتا املوهوبني االثنني و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
ال�ساعة 6م.
ور�شة البيانو حتت �إ�شراف �أ�/إميان الروبى كل �أيام الأ�سبوع ماعدا
اخلمي�س  3م .
ور�شة الكمان حتت �إ�شراف �أ /رم�ضان ال�سيد الثالثاء 1م .

احتفالية دولية بالمولد النبوى الشريف (فرقة سماع لإلنشاد–
فرقة اندونيسيا لإلنشاد -مجموعه مميزة من األصوات من
اقاليم مصر المختلفة -فرقة الترانيم الكنائسية)
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فى إطار االحتفال بالمولد النبوى الشريف حفل لفرقة المولوية المصرية
(الفنان عامر التونى)
33

ذكــرى ميالد
صالح جاهين
( 25ديسمبر )1930
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أسعار تذاكر العروض املقامة
بصندوق التنمية الثقافية
عروض التنورة «وكالة الغوري»

(  5جنيه للم�صري –  30جنيه للأجنبي )
عروض بيت العود العربي «الهراوي»

 25جنيه

عروض قبة الغوري

(  5جنيه للم�صري –  30جنيه للأجنبي )

الدخول مجاناً للعروض الفنية األخرى
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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 ،ت27412324:
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،
الإ�سكندرية 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�صرى�:شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفون وفاك�س0225117043 :
�صندوق التنمية الثقافية بجوار دار الأوبرا امل�صرية – اجلزيرة – القاهرة
تليفون 27354234 – 27357001 :فاك�س27364634 :
www.cdf.gov.eg
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