الــورش الفنيــة
ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع :

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 1ظ.

الأحد والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع :

ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 3-1م

الأحد و الثالثاء من كل �أ�سبوع :

ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن � 7سنوات حتى�12سنة �10.30صباح ًا.

الأربعاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع :

ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن � 13سنوات حتى�20سنة �10صباح ًا.

الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز4 :م.
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األحد 7/15

حوار الطبول من �أجل ال�سالم
فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية
امل�صرية 8م

األحد 7/22

�إحتفا ًال ب�أعياد ثورة يوليو املجيدة
فرقة ر�سالة �سالم الدولية للإن�شاد
الدينى واملو�سيقى الروحية 8م

فرقة التنورة التراثية
�أيام ال�سبت و الإثنني والثالثاء
والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
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الخميس 7/5

�صالون ال�سينما الوثائقية
للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش
(رباعيات �أفالم م�صر كما مل تراها) 6م.

السبت 7/7

نادى ال�سينما االفريقية 6م.

الخميس 7/19

نادى ال�سينما الهندية 6م.

الخميس 7/26

احتفال بالذكرى العا�شرة
للمخرج الكبري يو�سف �شاهني 6م

اإلثنين 7/30

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م

األحد 7/15

�إفتتاح �أ�سبوع الأفالم الكورية
بالتعاون مع املركز الثقافى الكورى
وي�ستمر حتى 7/19
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الثالثاء7/3

ندوة التوثيق املعمارى الفوتوغرافى
مع الفنان بول�س ا�سحق 7م

الثالثاء 7/10

�أم�سية فهم املعانى وراء املبانى
مع املعمارية علياء ن�صار 7م

الثالثاء 7/17

�صالون ثقافى "الأثر" الواقع وامل�أمول
مع �أ�.أبوالعال خليل 7م

الثالثاء 7/24

مهــرجان
أجــازة سعــيدة لألطفــال

خالل الفرتة من  7/8وحتى  :7/14يت�ضمن:
ور�ش فنية للأطفال  +عرو�ض فنية وعرو�ض
�أفالم ر�سوم متحركة.
م�ساء
م�ساء وحتي الثامنة
من ال�ساعة 5
ً
ً
ر�سم الإ�شرتاك  50جنيه فى اليوم
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حما�ضرة احلدائق الرتاثية
مع د.هالة زكى 7م

الثالثاء 7/31

حلقة نقا�ش ا�ستخدام منوذج الإنياجرام لفهم
منط �شخ�صية املعمارى وت�أثريها على دوره فى
منظومة العمل مع املعمارى �أحمد د�سوقى 7م
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الخميس 7/12

�صالون مقامات باال�شرتاك
مع الربنامج الإذاعى
الثقافى للإذاعة امل�صرية
احتفا ًال بذكرى م�ؤ�س�س
بيت الغناء العربى
الفنان حم�سن فاروق 7م.

الخميس 7/26

حفل �شباب بيت الغناء العربى
للفنانة داليا ف�ؤاد
والفنان حممود عبد احلميد 7م
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األحد 7/8

حفل فنى لفرقة جنوم الطرب قيادة الفنان
م�صطفى �أحمد 8م� -سعر التذكرة 50جنيه

األحد 7/22

�أم�سية ثقافية وفنية حول
�أغانى �أم كلثوم الوطنية
مع ال�شاعر �أ .جالل عابدين -
ال�شاعر د .حممود ح�سن -
ال�شاعر د .ثروت �سليم 7م

المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون
الخميس 7/26

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
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :
(�أ.د .منى ال�صبان)
�شارع �شيخون  -ميدان �صالح الدين  -القلعة
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7/12 ،11

ور�شة عمل للفنان الأردنى
طارق اجلندى 4ع�صر ًا

7/12

حفل لنتاج الور�شة ومناق�شة كتاب
الفنان طارق اجلندى 8م
أيام السبت واإلثنين و األربعاء
من كل أسبوع “4م9 -.م”.
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمني
�أ.د� .أحمد يو�سف:
أيام السبت و الخميس
من كل أسبوع «3م6 -م»
تعليم نظرياتى العود للمبتدئني
�أ� .إلهام احلاج� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع
«5م6 -م»
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اإلثنين 7/2

ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ

السبت 7/7

عر�ض م�سرحية اللعبة ال�شقية بالتعاون مع م�سرح العرائ�س البيت الفنى للم�سرح 7م

اإلثنين 7/9

 ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ -نادى �سينما الأطفال 5م

األربعاء 7/11

“ور�شة فنية لت�صنيع احللى” بالتعاون مع جماعة فر�سان -
كلية الفنون اجلميلة 12ظ

السبت 7/14

ندوة مع كاتبة الأطفال زهراء �سالمة 1ظ
 -حفل فنى لفريق جمموعة احلفنى لذوى القدرات اخلا�صة 7م

اإلثنين 7/16

 ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ -نادى �سينما الأطفال 5م
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الجمعة من كل أسبوع

األربعاء 7/18

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

ور�شة حفائر بالتعاون مع �إدارة التنمية الثقافية والوعى الآثرى 12ظ

الخميس 7/19

�أم�سية �شعرية غنائية فى حب ف�ؤاد حجاج “ف�ؤاد حجاج �أنني و�شجن”
 +تكرمي لل�شاعر الكبري 7م

األحد من كل اسبوع

السبت 7/21

فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي7,30 :م.

 ندوة مع كاتب الأطفال .حممد �شلبى 1ظ �صالون «ذاكرة الوطن ....م�شروع للم�ستقبل»مبنا�سبة االحتفال بذكرى ثورة 23يوليو 7م

الــور�ش الفنيــة

ور�شة العرائ�س:
�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.

األربعاء 7/25

حدوتة �آثرية بالتعاون مع �إدارة التنمية الثقافية والوعى الآثرى 12ظ

الخميس 7/26

حفل فنى لفرقة «ريجا كايرو» بقيادة الفنان يا�سر �أنور
مبنا�سبة االحتفال بذكرى ثورة 23يوليو 7م

السبت 7/28

 ندوة مع دكتور .هدى الأن�شا�صى 1ظ عر�ض م�سرحى للأطفال بالتعاون مع م�سرح العرائ�س -البيت الفنى للم�سرح 7م
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األحد 7/8

�أم�سية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء
عبد ال�ستار �سليم � -سعدنى ال�سالمونى � -سماح
هالل تقدمي ال�سماح عبداهلل 7م

المعرض الدائم لمنتجات
المركز (الخزف  -نحاس -
خيامية  -حلى  -نجارة)

األحد 7/22

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى
ي�شارك فيها د�.شاكر عبد احلميد -
د� .سعيد توفيق � -أحمد اجلناينى 7م
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الفنون التشكيلية

األحد من كل اسبوع 11ص

ور�شة �أ�شغال فنية ا�شراف �أية �سيف الن�صر

السبت والخميس 4عصر ًا  ،الثالثاء 1ظهر ًا
ور�شة فنون حرفية وتراثية �إ�شراف /هالة �أنور

8-6مساء
السبت والخميس من كل أسبوع
ً
ور�شة ت�صوير "ر�سم" �إ�شراف دعاء فتحى

األحد والثالثاء من كل أسبوع 1-11ظهر ًا
ور�شة ت�صوير فوتوغرافيا وفيديو �إ�شراف والء �أ�شرف

السبت والخميس من كل أسبوع  4-2عصر ًا

ور�شة فوتو�شوب "ال للعنف نعم للت�سامح" �إ�شراف هدى �صالح  -عال �صالح

الورش الثقافية

5-3مساء
الثالثاء 1-11ظهر ًا  ،الخميس
ً

ور�شة تنمية مهارات "ال للعنف نعم للت�سامح" �إ�شراف �أ.مروة عطية

األربعاء 11صباح ًا

ور�شة توعية بيئية "نقطة نقطة حافظ عليها"
بالتعاون مع جمموعة التوعية البيئية وزارة البيئة.
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السبت والخميس من كل أسبوع
3-12عصر ًا:
ور�شة حكى لل�صغار -
�إ�شراف فاطمة �سيد

الرحالت

األحد 11 - 7/8صباح ًا

جولة "كل �سبيل حياة" للتعرف على الأ�سبلة
مبنطقة الغورية

األحد 11 - 7/29صباح ًا

جولة للتعرف على �آثار �شارع املعز "حكاية �أثر"
بالتعاون مع �إدارة الوعى الأثرى قطاع الآثار
الإ�سالمية والقبطية.

أنشطة المسرح

اإلثنين واألربعاء من  4 -2عصر ًا

شارع الشريفين
6مساء
الخميس  19يوليو
ً

 ور�شة عمل للأطفال وال�شباب عن عمارة و�سط البلدحتت �إ�شراف بيت املعمار امل�صرى
 -عزف مو�سيقى لعدد من طالب بيت العود العربى

الخميس  26يوليو

 ور�ش فنية متنوعة للأطفال �إ�شراف �صندوق التنمية الثقافيةومب�شاركة كليات الفنون املختلفة
 ور�شة حكى (حكايات �شوارع وميادين و�سط البلد) -عر�ض الأراجوز وخيال الظل

ور�شة م�سرح ال�صغري
�إ�شراف �أ .زينب �شرف الدين � -أ.هاجر �شرف الدين
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القسم الثقافى
 :7/ 4 lندوة بعنوان مناق�شة رواية « يوم مقتل اخلليفة» للكاتب د .عمرو العرو�سي
يناق�شها الناقد� /شوقي بدر يو�سف �أ.د .حممد عبد احلميد خليفة
يدير اللقاء الكاتبة والناقدة� .إميان الزيات مب�شاركة نخبة من �أدباء الإ�سكندرية.
ال�ساعة  7م�ساء بقاعة توفيق احلكيم .
 :7/ 18 lندوة كاتب و كتاب (مبدعى �أدب الطفل) مناق�شة كتاب «جيمى فريل وال�سيدة ال�شابة»
من احلكايات ال�شعبية الأيرلندية ترجمة ومناق�شة �أ /مي�سرة �صالح الدين
يدير اللقاء �أ /منى مللوم كاتبة وناقدة �أدب طفل ال�ساعة  7م بقاعة توفيق احلكيم .
 :7/25 lندوة ومناق�شة رواية «�شدو الأفاعي» للكاتب د .ح�سن حممود يناق�شها
�أ.د� .سحر �شريف الناقدة د .عبري خالد
يدير اللقاء الكاتب /ر�شاد بالل ال�ساعة  7م�ساء بقاعة توفيق احلكيم.

قسم المسرح
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7/1 lحتى  7/7ور�شة تاريخ االنيمي�شن د� .أحمد بركات من ال�ساعه � 11ص
 5 lو7/6عر�ض م�سرحية « حتت الإن�شاء » (نتاج �ستوديو املمثل )الدخول جمان ًا .ال�ساعة 7م .
 7/10 lحفل مدر�سة ت�شايكوف�سكى .ال�ساعه  5م 9 -م
 11 lو12و13و14و 7/15عر�ض م�سرحية « �أنا كارمن » �إخراج� /سماء �إبراهيم
بالتعاون مع م�سرح الطليعة البيت القومى للم�سرح  .ال�ساعة 7م .
18 lو  7/19عر�ض م�سرحية «ل�سه ب�س�أل» �إخراج /حممد مر�سى
�سعر التذكرة  15ج  .ال�ساعة 7م .
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 20 lو  21و  7/ 22عر�ض م�سرحية « خرابة تيتو »
�إخراج /جمال ياقوت �سعر التذكره 50ج  .ال�ساعة 7م .
 :7/26حفلة بالتعاون مع جمعية دنيتنا للمكفوفني لبنات نور �أ�سكندرية للمكفوفات
�سعر التذكرة  20ج ال�ساعة 7م

قسم السينما

 16و  2018/7/ 17عر�ض �أفالم كورية بالتعاون مع املركز الثقافى الكورى بالقاهرة ال�ساعه 6م

ورش األطفال الصيفية

 lور�شة ر�سم وتلوين وق�ص ولزق :من �سن � 10 - 6سنوات
�أ � -أ/غادة ب�سيونى الأحد و الثالثاء من ال�ساعة  12 - 10م
ب� -أ/مروة عادل الإثنني واخلمي�س من ال�ساعة  2 -12م
 lور�شة ر�سم وتلوين و�أ�شغال فنية :من �سن � 13 -10سنة
�أ /مروة حجازى الأحد والأربعاء من ال�ساعة  12-10م
�أ /مروة عادل الأحد والأربعاء من ال�ساعه  7 - 5م
 -ور�شة ر�سم وتلوين :من �سن �16 - 13سنه �أ .د .حممد عبد ال�سالم ال�سبت من ال�ساعة  8 - 5م

الورش الموسيقية

 -ور�شة الكمان �إ�شراف د .حم�سن �أبو العال ال�سبت والثالثاء من كل �أ�سبوع ال�ساعة 12م

الورش الفنية

 ور�شة الباليه �إ�شراف �أ /زيزيت ال�سبت  6- 1م والأحد والإثنني والأربعاء ال�ساعة  4م ور�شة باليه �إ�شراف /مى �سعد يوم الأحد واخلمي�س ال�ساعه  5م بيت العود الإثنني واخلمي�س من ال�ساعة �11ص 5 -م28

