قصر األمير طاز
السبت 1/27

�صالون م�صر املبدعة

لل�شاعر حممد بهجت و ي�صاحب ال�صالون حفل ملجموعة ال�صوت الذهبى 7م.

الورش الفنية
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى � :أيام ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع 2ظ.
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة� :أيام الأحد والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 4م.
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء� :أيام الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع 3م.
ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن �6سنوات حتى �20سنة� :أيام ال�سبت والأحد و الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع �11ص.
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام ال�سبت و الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع 12ظ.

قبة الغوري

		

األحد 1/21

حوار الطبول من �أجل ال�سالم  -فرقة الطبول النوبية  -فرقة الآالت ال�شعبية امل�صرية-
بالإ�شرتاك مع فرقة ح�سب اهلل و الفالمنكو اال�سبانى
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م.
�سعر التذكرة  5جنية للم�صريني و  30جنية للأجانب

سينما مــركز اإلبـــداع الفنـى بالقاهـــرة
السبت 1/20

االحتفال مبرور عام علي نادي ال�سينما الأفريقية  6م
فى الفترة من  1/27الى 2/3

عرو�ض �أفالم مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى ال  44لل�سينما امل�صرية
(قاعــة المســرح)

ا�ستمرار العر�ض امل�سرحى «�سلم نف�سك»
نتاج ور�شة ا�ستديو املمثل� -صياغة و اخراج  /خالد جالل

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما)
الخميس 1/4

�صالون ال�سينما الوثائقية للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.
الخميس 1/11

فى الفترة من 1/28الى 2/1

عرو�ض �أفالم مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى
ال  44لل�سينما امل�صرية (5م9-م).

الساحـة األماميــة لسينمــا الهناجر

نادى ال�سينما الهندية 6م

فى الفترة من  1/18حتى 1/24

السبت 1/13

مهرجان اجازة ن�صف العام الدرا�سى

عر�ض فيلم «العجيبة الثامنة»
فى ذكرى ميالد الفنان ح�سني بيكار الـ(6 )105م
االثنين 1/22

ندوة مع د .منى ال�صبان حول مدر�سة ال�سينما العربيه 6م.

مركــز الهناجــر للفنــون
فى الفترة من  1/10حتى 1/15

معر�ض احلرف و ال�صناعات الثقافية
«م�صر  -ال�صني»

معرض الحرف و الصناعات الثقافية
«مصر  -الصين»

بيت السحيمي
السبت 1/20

حفل فنى للمو�سيقى العربية مع الفنان حممد ال�شامى
 �سعر التذكرة  50جنيه 7م.عر�ض الأراجوز وخيال الظل
�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 7,30م .ت�أليف و�إخراج د.نبيل بهجت.
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي
�أيام الأحد من كل ا�سبوع 7,30م.
الــور�ش الفنيــة
ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.
املعـــار�ض
فى الفرتة من  1/21حتى :2018/1/28

«خط �صغنن»

و ي�صاحبه ور�شة خط عربى للأطفال للفنان انور الفوال

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
قصر األمير طاز
 17ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ت25142581 :

وكالة الغوري

شارع الشيخ محمد عبده ،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 :

بيت المعمار المصرى

شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن -القلعة

مركز الحرف التقليديةبالفسطاط

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:

المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون
شارع شيخون  -ميدان صالح الدين  -القلعة ( 01227437313أ.د .منى الصبان)

سينما الهناجر
ساحة دار األوبرا

1شارع اإلمام ،خلف جامع عمروبن العاص بالفسطاط ،مصر القديمة ،ت23643103 :

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 :

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى

األحد 1/21

السبت 1/6

ندوة حكايات الفنون اجلميلة "دفاتر ملونه" مع دكتور �سيد هويدى 1ظ.

ال�صالون املو�سيقى ..املو�سيقى للجميع 5,30م.

األثنين 1/22

ندوة "ملتقى التوظيف" بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ستعالمات
مركز النيل لالعالم بالقاهرة 6م.

األربعاء 1/24

الخميس 1/18

لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء �سالمة 1ظ.

بداية مهرجان ن�صف العام – حفل للأراجوز و خيال الظل 1ظ.

فى الفترة من السبت  1/27إلى الجمعة 2/2

السبت 1/20

عر�ض نتاج ور�شة حلوة احلدوته  2بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فنانني م�صريني
للثقافة و الفنون � -أداء اطفال املركز

ور�شة "حفائر" بالتعاون مع ادارة التنمية الثقافية
و الوعى الآثرى بقطاع الآثار �11ص.

السبت 1/13

حفل فنى لفرقة ذكرياتى
بقيادة الفنان رامى ابو الفتوح 7م.
�سعر التذكرة  25جنية

األحد 1/28

رحلة اىل متحف الطفل �10ص.

االثنين 1/29

ور�شة العاب اثرية بالتعاون مع ادارة التنمية الثقافية و الوعى الآثرى بقطاع الآثار �11ص.
األربعاء 1/31

عر�ض فقرات من ال�سريك القومى 1ظ.
الــورش الفنيــة

ور�شة �آركت� :أيام الأحد  14و  21يناير �10ص.
ور�شة فنية و تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع �10ص.
ور�شة فنية متنوعه «ر�سم -ا�شغال فنية» – ور�شة خزف و حلى
بالتعاون مع مركز احلرف التقليدية :يومي ًا طوال فرتة االجازة
ور�شة تدريب م�سرح لذوى القدرات اخلا�صة� :أيام الأثنني من كل �أ�سبوع 3,30م.
بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية� :أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة حلوة احلدوتة� :أيام اجلمعة و ال�سبت 1ظ.

وكالــة الغــوري
فرقة التنورة التراثية:

�أيام ال�سبت و الأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م- .
�سعر التذكرة 5 :جنيه للم�صريني – 30جنيه للأجانب

بيـــت الهــراوى «بيـت العــود العربــى»
األثنين 1/22

حفل الفنان ا�سامة ه�شام و فرقته املو�سيقية 7,30م.
� -سعر التذكرة  25جنيه

تعليم آلة العود
�أيام ال�سبت والأثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
تدري�س كادر �أ�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 «5م6 -.م».

بيـت المعمـــار المصـــرى
الثالثاء 1/2

ندوة "عمارة رامى الدهان" 6م.
الثالثاء 1/9

ال�صالون الثقافى "مدننا العربية بعيون معمارية" د .ممدوح �صقر 6م.
الثالثاء 1/16

يومى األثنين  1/1و األربعاء 1/10

ور�شة عمل "حملة تنظيف و جتميل درب اللبانه"
ا�شراف بيت املعمار امل�صرى "�10ص5-.م".
الجمعه  1/20و السبت 1/21

ور�شة عمل "العمارة �صديقة البيئة للأطفال
� 10-5سنوات" (�10ص1-.ظ).

حما�ضرة "العمارة املنتجة للطاقة = �صفر كربون" مع د .مروى دبايح 6م.
الثالثاء 1/23

ور�شة عمل "تطبيقات الواقع االفرتا�ضى فى جمال العمارة و حفظ االثار"
مع د .خالد ال�صوفانى 6م.
ور�شة عمل "توثيق املناطق ذات القيمة بهدف احلفاظ و االحياء -حالة منطقة
املنرية" – ور�شة ر�سم ميدانى ا�شراف د .مى حوا�س بالإ�شرتاك مع جمموعة
ر�سامو عمران القاهرة� :أيام اجلمعه من كل �أ�سبوع �9ص.

«بيـت الغنـاء العربـى» بقصـر االميــر بشتـاك
األربعاء 1/10

�صالون مقامات باال�شرتاك مع الربنامج الإذاعى الثقافى
للإذاعة امل�صرية ي�صاحب ال�صالون التخت ال�شرقى
الخميس 1/25

حفل �شباب «الغناء العربى» (ال�صوت الذهبى حممد �شطا) 7م.
�سعر التذكرة  25جنيه

متحـــف أم كلثــــوم
الجمعة 1/19

حفل فرقة الفنان ابراهيم احلفناوى-
�سعر التذكرة  50جنيه – 8م.
السبت 1/27

فرقة الأحلان ال�شرق املو�سيقية د.منال عفيفى-
�سعر التذكرة  50جنيه 8 -م.

بيـــت العينــي «مركـز إبـداع الطفـل»
الفنون التشكيلية

فى الفرتة من  1/8حتى 2018/1/23
ور�شة �أ�شغال فنية «اجازتى» ا�شراف ايه �سيف الن�صر و هالة �أنور:
�أيام ال�سبت و الأثنني «�11ص3 -.م».
الثالثاء 1/16

ور�شة الزخارف الإ�سالمية (طباعة على الورق)
بالتعاون مع �إدارة التنمية الثقافية و الوعى الآثرى 12ظ.
ور�شة الر�سم ا�شراف �أ .دعاء فتحى� :أيام الثالثاء 2ظ  ،اخلمي�س 12ظ.
النشاط الثقافى

ور�شة تعليمية «حواديت» ا�شراف �أ .منه االمام� :أيام الأربعاء -اخلمي�س 2ظ.
الثالثاء 1/23

ندوة بعنوان «حكاية علم م�صر»
بالتعاون مع �إدارة التنمية الثقافية والوعى االثرى 12ظ.
ور�شة «ابداع التدوير» بالتعاون مع وحدة الركن الأخ�ضر-

بيت الست وسيلة «بيت الشعـر العربى»
األحد 1/14

�أم�سية �شعرية -ي�شارك فيها ال�شعراء:
�صالح اللقانى -ف�ؤاد طمان  -هبه ع�صام -تقدمي ر�شا الفوال 7م.
األحد 1/21

�صالون �أحمد عبد املعطى حجازى و ي�شارك فيها  3من ال�شعراء 7م.

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
دورة باب رزق جميل

بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية:
�أيام ال�سبت و الأربعاء «�10ص4 -.م».
ور�شة عمل للدرا�سات اللونية فى الفرتة من الإثنني  1يناير حتى
اخلمي�س  4يناير للدكتورة ديلفينا بوت�سينى املدر�سة مبدر�سة الأمري ت�شارلز
المعـــارض

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)

وزارة البيئة� :أيام الأربعاء من كل �أ�سبوع 12ظ2 -.ظ.
ور�شة تنمية مهارات «بنكرب و بنتغري» ا�شراف �أ .مروة عطية� :أيام الثالثاء من
كل �أ�سبوع 12ظ.
ور�شة ال�شعر «اال�ستغماية» ا�شراف �أ .اميان امليهى� :أيام ال�سبت و اخلمي�س 6م.
املو�سيقى و امل�سرح-:
فى الفرتة من  1/21حتى  :2018/1/28ور�شة البانتومامي ا�شراف �أ� .شريف
عبد اهلل �أيام الأحد و الأربعاء 5م7-م.
فى الفرتة من من  1/21حتى  :1/31ور�شة حتريك عرائ�س املاريونيت ا�شراف
�أ� .سوزان حم�سن5-3 :م.
الرحالت-:
الأحد  :1/14رحلة متحف الطفل للإبداع و احل�ضارة � 10ص
الأحد  :1/21جولة «حكاية متثال» مبيادين و�سط البلد
ا�شراف �أ .منه االمام  12ظ
الخميس  1/11و 1/18

ور�شة «فن و متعه» بالتعاون مع قطاع الفنون الت�شكيلية» �11ص.

المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون
الثالثاء 1/23

امتحانات «ال�سيناريو -الإخراج -الت�صوير -ال�صوت و املونتاج» برئا�سة �أ.د.
منى ال�صبان – ر�سوم االمتحان للمادة الواحدة  500جنيه للم�صريني
و  500دوالر لغري امل�صريني – تقام االمتحانات فى متام العا�شرة �صباح ًا
مبركز طلعت حرب الثقافى.
للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى لل�صندوق
�أو الأت�صال على الرقم التايل�( 01227437313 :أ.د .منى ال�صبان)

