األحد 12/1
ندوة توعية بعنوان (الأفكار ال�سلبية وت�أثريها املدمر) لطلبة مدار�س
�إدارة اخلليفة واملقطم التعليمية �10ص
 2: 1ديسمبر
عرو�ض �أفالم مهرجان كلية الفنون اجلميلة للر�سوم املتحركة  5م
الخميس 12/5
ندوة توعية بعنوان (اال�ستخدام الآمن للإنرتنت)
بالتعاون مع �إدارة اخلليفة واملقطم التعليمية �10ص
األربعاء 12/18
معر�ض خط عربي مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملى للغة العربية

الــورش الفنيــة

قصر األمير طاز

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

ال�سبت و الثالثاء من كل �أ�سبوع
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ.
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 12ظ
تدريب �أ .هبه رم�ضان
الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة �إعداد املمثل تدريب �أ�.أحمد زكريا 4م
الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز تدريب �أ.هبة رم�ضان(الأطفال 2ظ  -الكبار 4م)

12/3،2،1
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل «الدورة »41
الخميس 12/5
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م
السبت 12/7
نادى ال�سينما االفريقية 7م.
الخميس 12/12
نادى ال�سينما الهندية 7م
السبت 12/14
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

اإلثنين 12/16
نادى �سينما املر�أه بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما7م
الخميس 12/19
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون7م
السبت 12/21
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ
من  12/22حتى 12/27
�أ�سبوع الفيلم الفل�سطينى بالتعاون مع �سفارة فل�سطني يف القاهرة
السبت 12/28
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
اإلثنين 12/30
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م

مركز الهناجر للفنون

(قاعة السينما)

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

12/3،2،1
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل «الدورة »41
األحد 12/15
ندوة  70عام ًا على ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية بالتعاون مع املركز الثقافى
ال�صينى – مركز حوار الدرا�سات ال�سيا�سية واالعالمية 5م
قاعة المسرح
على مدار ال�شهر :عرو�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
انتاج ور�شة �ستوديو مركز الإبداع الفنى 8م

مركز ابداع القاهرة

�ساحة دار الأوبرا ت27363446 :

السبت 12/14
حفل الفنانة �سلمى خمتار وفرقتها 7م (�سعر التذكرة 25جنيه)

تعليم آلة العود والماندولين والساز

�أيام ال�سبت والإثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع “4م9 -.م”.

تعليم نظريات العود للمتقدمين أ .د .أحمد يوسف
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع “3م6 -.م”.

تعليم القانون واإليقاعات والناى

�أيام ال�سبت والإثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع “4م9 -.م”.

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»

خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

الثالثاء 12/3
ندوة مذكرات رحالة معمارى «العمارة الإ�سالمية يف الهند» د .ممدوح �صقر 6م
الثالثاء 12/10
ندوة فهم املعاين وراء املباين م/علياء ن�صار 6م
الثالثاء 12/17
ندوة «ماك�س هريتز با�شا» �أ /حممود مرزوق 6م
الجمعة 12/20
جولة وندوة «العمارة الإ�سالمية يف القاهرة» �9ص
السبت 12/21
حلقة نقا�ش جتربة ح�سن فتحي يف الكويت:
درا�سة حالة تطبيقية د�/.إبراهيم مدين 6م
السبت 12/28
�صالون ثقافى القاهرة ال�سينمائية �أ .د .نزار ال�صياد وجمموعة من الباحثني 5م

منزل علي لبيب
بيت المعمار المصرى
�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :

األحد 12/1
فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية وفرقة ح�سب اهلل
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون 8م
األحد 12/15
حفل فنى للفرقة القومية للآالت ال�شعبية التابعة
للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 8م
الجمعة 12/27
ثنائى العود «دينا وغ�سان» 8م (�سعر التذكرة 100جنيه)
األحد 12/29
ر�سالة �سالم الدولية للإن�شاد الدينى واملو�سيقى الروحية
(فرقة �سماع للإن�شاد واملو�سيقى الروحية – فرقة الرتانيم “�أكابيال” –
فرقة الرتاتيل والأحلان القبطية -جمموعة من الأ�صوات املميزة)
و�ضيف �شرف احلفل �إندوني�سيا للإن�شاد 8م

قبة الغوري

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

فرقة التنورة التراثية
�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء
من كل �أ�سبوع 7،30م.

من  9إلى 12/11
فعاليات امللتقى العربي لذوي القدرات اخلا�صة «بكره �أحلى»
عرو�ض م�سرح  -غناء  -عزف  -ا�ستعرا�ض �11ص
اإلثنين 12/16
ندوة تنمية ب�شرية لطلبة املدار�س بعنوان فن العالقات واملعاملة مع الآخرين

السبت 12/28
�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل “بور�سعيد بني البطولة والتنمية”
بح�ضور د /.عا�صم الد�سوقى ،د/.خالد رفعت ،د /.جمال زهران
يدير ال�صالون الإعالمى حممد ال�شافعى6م

السبت 12/21
نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

األربعاء من كل أسبوع
ور�ش فنية لطلبة املدار�س �11ص

الخميس 12/26
�أم�سية �شعرية غنائية مبنا�سبة االحتفال بذكرى �صالح جاهني 6م

السبت والخميس من كل أسبوع
بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية 3ع�صر ًا
الخميس والجمعة من كل أسبوع
ور�ش ر�سم و�أ�شغال فنية 3ع�صر ًا
السبت من كل أسبوع
ور�ش فنية وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�صة �10ص

مركز طلعت حرب الثقافي

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت:
23622647

الخميس  5ديسمبر
م�ساء
�سل�سلة حفالت �أم كلثوم احلفل الأول مي فاروق8:00 ،
ً
الجمعة  6ديسمبر
م�ساء
اجلمعية الفيلهارمونية امل�صرية ،قيادة� :أحمد ال�صعيدي8:00 ،
ً
السبت  7ديسمبر
حما�ضرة تذوق مو�سيقي � ،2أ�ساليب مو�سيقى الباروك :الفوجة 7:00 ،م�ساء
الخميس  12ديسمبر
حما�ضرة :النه�ضة بني �أم كلثوم وجنيب حمفوظ 7:00 ،م�ساء
الجمعة  13ديسمبر
م�ساء
�إيچيب�شان چاز بروچكت� ،أحمد حرفو�ش 8:00 ،
ً
الجمعة  20ديسمبر
م�ساء
ري�سيتال پيانو� ،آدم هريون8:00 ،
ً
السبت  21ديسمبر
حما�ضرة تذوق مو�سيقي  ،3قوالب املو�سيقى الآلية يف ع�صر الباروك 7:00 ،م�ساء

قصر المانسترلي  /متحف أم كلثوم
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :

الخميس  26ديسمبر
عر�ض �أفالم ق�صرية ،هذه ليلتي :يو�سف نعمان ،حبيب� :شادي ف�ؤاد،
احلد ال�ساعة � :5شريف البنداري� ،آمن جدً ا :نوران �شريف،
يدير احلوار بعد العر�ض� :أمري رم�سي�س 7:00 ،م�ساء.

الخميس 12/12
�صالون املقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
بعنوان «دور الإعالم فى الإرتقاء بالفن واملو�سيقى»
وي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7,30م
الخميس 12/19
حفل فنى للفنانة «�أنغام م�صطفى» وفرقتها املو�سيقية
(�سعر التذكرة 50جنيه)
الخميس 12/26
حفل �شباب الغناء العربى ملجموعة من الأ�صوات واملواهب الذهبية
بقيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7,30م
السبت من كل أسبوع
دورات تدريبية فى جمال الغناء العربى

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»

�شارع املعز ت27879187:

الخميس 12/12
حفل فنى لفقرات من ال�سريك القومى التابع للبيت الفنى للفنون
ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية فى �ساحة بيت العينى �11ص
األربعاء 12/18
رحلة لطلبة املدار�س �إىل متحف جنيب حمفوظ�10ص
السبت من كل أسبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ� .إميان �سليمان �11ص
ور�شة ر�سم �إ�شراف «دعاء فتحى» 2ظ
الثالثاء من كل أسبوع
ور�شة �أ�شغال لطلبة املدار�س�10ص
ور�شة تنمية مهارات ذهنية لطلبة املدار�س 1ظ
الخميس من كل أسبوع
ور�شة �إعداد ممثل 2ظ

بيت العيني
"مركـز إبـداع الطفـل"

خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

األحد 12/1
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى7م
األحد 12/15
�أم�سية �شعرية «�شعر الطفولة» 7م
األحد 12/29
�أم�سية �شعرية «ال�شعر الن�سائى» ملجموعة من ال�شاعرات 7م

األربعاء 12/11
عر�ض الفيلم املك�سيكى
“زقاق املعجزات” امل�أخوذ عن رواية
جنيب حمفوظ زقاق املدق بقاعة
م�ساء
ثروت عكا�شة ب�أكادميية الفنون 5
ً

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

متحف نجيب محفوظ

�شارع التبليطة بجوار اجلامع االزهر

الخميس 12/19
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون ب�سينما الهناجر7م
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية
على �شبكة االنرتنت
�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح
الدين بالقلعة
www.arabfilmtvschool.edu.eg

مبادرة صنايعية مصر
للتدريب على حرف اخلزف ،النحا�س ،اخليامية ،ال�صدف،
احللى الرتاثية ،الق�شرة
الأحد  -الإثنني  -الثالثاء -الأربعاء -اخلمي�س من 6 -3م
بيت جميل للحرف الرتاثية بالتعاون مع مدر�سة الأمري
ت�شارلز  ..ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع
من � 10ص وحتي  4ع�صر ًا
المعـــارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز
خزف ،نحا�س ،خيامية،
حلى ،جنارة

اإلثنين 12/2
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7,30م
الخميس 12/12
م�ؤمتر :جنيب حمفوظ  ..املتجدد
بالتعاون مع �صف�صافة للثقافة والن�شر مبنا�سبة
االحتفال بذكري ميالد الأديب العاملي جنيب حمفوظ
السبت 12/21
حفل غنائى للمعهد العاىل للفنون ال�شعبية 7,30م
الخميس 12/26
حفل غنائى مبنا�سبة ذكرى املو�سيقار فريد الأطر�ش
بالتعاون مع جمعية حمبي املو�سيقار فريد الأطر�ش ،
م�ساء
�سعر التذكره  50ج 7٫30 -
ً
الجمعة من كل أسبوع
ور�شة ت�صنيع عرائ�س  4ع�صر ًا
عر�ض خيال الظل والأراجوز 7,30م
األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج
عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت27412324:

بيت السحيمي

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

الخميس  :12/5بالتعاون مع مبادرة �أكوا «ثقافة مرئية ،تقنيات �إبداعية فى الق�صة الق�صرية،
ثقافة �سينمائية  ،فتنة احلكى 6.30م
األحد  :12/8ندوة بعنوان «لأ�صالة العربية واللغة البدوية» 6,30م
الثالثاء  :12/10ندوة و مناق�شة ديوان « فى البدء كان الليل» 6،30م
الخميس  :12/12بالتعاون مع مبادرة �أكوا «لقاء مع الناقد ال�سينمائى �أ�.سامى حلمى ،ثقافة
�سردية ،ذاكرة الإبداع ال�سكندرى» 6.30م
اإلثنين  :12/16ندوة ومناق�شة ديوان «على باب زويلة» لل�شاعر  /حممود عبد الرحمن 6,30م
الثالثاء  :12/17منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان �إقت�صاد املعرفة وتطوير البحث
العلمي (دور �أودية العلوم و التكنولوجيا فى تنمية املجتمع ) 6,30م
األربعاء  :12/18ندوة و مناق�شة ديوان « الفائ�ض من جحر �إبن �آوى»6,30م
الخميس  :12/19بالتعاون مع مبادرة �أكوا « ثقافة مرئية �سكندرية ،تقنيات �إبداعية يف الق�صة
الق�صرية ،ثقافة �سينمائية ،فتنة احلكى 6.30م
األحد  :12/22ندوة بعنوان «الإبداع الأدبى فى مواجهة التطرف الفكرى  ..اال�سكندرية منوذجا»
اإلثنين  :12/23ملتقي احلرية ال�شعرى

مركز الحرية لإلبداع
باإلسكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف،
الإ�سكندرية ت34956633:

الخميس  :12/25بالتعاون مع مبادرة �أكوا « منوعات �سردية ،تطبيقات على �أركان ال�سرد ،مناق�شة
رواية ال�صعود والهبوط 6.30م
الجمعة � :12/26صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان «مقدمة فى علم �إدارة الأزمات»6,30م
اإلثنين  :12/30ندوة و مناق�شة ديوان «فى ح�ضن عنيك»6,30م
قاعة المسرح
اإلثنين  :12/2لقاء بعنوان «ال�صورة ال�سياحية مالها و عليها»  6م
الخميس  :12/5حفل مو�سيقي عربية لفريق «جوهرة ال�شرق»  7م
اإلثنين والثالثاء  :12/10،9فعاليات امللتقى العربى «بكرة �أحلى» لذوى القدرات اخلا�صة
الدورة (5 )7م
اإلثنين  :12/16عر�ض فنون �شعبية لفرقة فنون متحدي الإعاقة بقيادة �أ /م�صطفي جابر  7م
األربعاء  :12/18حفل مو�سيقي عربية بالتعاون مع فريق م�صطفي كامل للمو�سيقي العربية  7م
الخميس  :12/19عر�ض م�سرحي بعنوان «� 10سنني جوانا» لفريق جوانا  7م
قاعة السينما
الثالثاء من كل أسبوع :نادي احلرية ال�سينمائي �إ�شراف �أ /حممد كمال مبارك 6م
السبت � :12/14أفالم ال�سينما الأفريقية و عر�ض فيلم « »Whisperin truth to powerجنوب �أفريقيا 6م
السبت � :12/21أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م
السبت � :12/28أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م
المعارض
الخميس � - :12/12إفتتاح معر�ض ت�صوير فوتوغرافى للفنانة الأمريكية «»Mariam Stephan
و ي�ستمر حتى  25دي�سمرب  2019ال�ساعه 5.30م بقاعة �ساحة التحرير
�-إفتتاح معر�ض ت�صوير زيتي للفنان كندي و ي�ستمر حتى  25دي�سمرب  6 2019م بقاعة الأخوين وانلي

