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األحد 7/14

فرقة التنورة التراثية

فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية

�أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء
من كل �أ�سبوع ال�ساعة 7,30م

األحد 7/21

�أورك�سرتا الأنامل ال�صغرية
(فرقة مو�سيقية من حمافظة بور �سعيد) 8م

األحد 7/28
ور�شة مدر�سة �سماع 8م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
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الخميس 7/4

حفل غنائى لفريق كورال ق�صر الأمري طاز 7م

األحد  7/7ويستمر حتى 7/21
افتتاح املعر�ض الدوىل للكاريكاتري
(الدورة ال�ساد�سة)
بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري 7م

الثالثاء 7/9

ن�شاط طالبى بالتعاون مع جامعة بنى �سويف

الخميس 7/18

(فرقة املعهد العاىل للمو�سيقى الكون�سرفتوار) 8م

األربعاء  -24الخميس -25
الثالثاء  30و األربعاء 7/31
عر�ض م�سرحى بعنوان «حكاية وطن»
مبنا�سبة ذكرى  23يوليو

قصر األمير طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :
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الورش الفنية
ال�سبت و الأحد من كل �أ�سبوع :
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ
الأحد والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية
من �سن � 10سنوات حتى �18سنة
�إ�شراف بالل ال�شيخ 2ظ
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى
و�إلقاء �إ�شراف �أحمد زكريا 4م
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز �إ�شراف هبة رم�ضان
(الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)
�أيام ال�سبت والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع
تعليم العود والبزق واملندولني
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى «4م9 -.م».
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�أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
«3م6 -.م».

الخميس 7/4
(قاعة ال�سينما)
�صالون م�صر املبدعة مبنا�سبة احتفاالت  30يونيو
مع ال�شاعر حممد بهجت والفنانة �سمرية عبد العزيز
مب�صاحبة الفنانة فاطمة حممد علي وفرقتها املو�سيقية ال�ساعة 7م

�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع
تعليم نظرياتى العود للمبتدئني �أ� .إلهام احلاج:
«5م6 -.م».

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :
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الثالثاء 7/2
ندوة «الرتجمة املعمارية» مع م .م�صطفى ح�سام 6,30م

السبت 7/6
نادى القراءة فى فل�سفة العمارة مع م .طارق وجيه و م .حممد عماد 3م
 -ندوة «بني الك�شف و اخلفاء» :الإمكانات ال�شعرية للإ�ضاءة املعمارية 6,30م

الثالثاء 7/9
ندوة «تطبيقات �أهداف التنمية امل�ستدامة فى التعليم املعمارى» مع م .مرييت عماد عزيز 6,30م

الثالثاء 7/16
ندوة « 50عام على والرتجروبيا�س» مع د� .أحمد رفعت 6,30م

السبت 7/20
نادى القراءة فى فل�سفة العمارة مع م .طارق وجيه و م .حممد عماد 3م
• ندوة «ق�صة مدينتني» ..القاهرة و باكو» :ملحمة االن�سان و املكان د .لبنى عبد العزيز 6,30م

االثنين 7/22
ندوة «احلجر و الب�شر� ..شرق و غرب العتبة» د .حممد فرج 6,30م

الثالثاء 7/30

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

ندوة «تطور �سور جمرى العيون كمحور ثقافى �سياحى» مع �أ.د .طارق وفيق 6,30م
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األربعاء 7/3
عر�ض الفيلم ال�صينى «الطرف الأول و الطرف الثانى» بالتعاون مع املركز الثقافى ال�صينى 7م

الخميس 7/4
�صالون ال�سينما الوثائقية «العمارة و ال�سينما» مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م

السبت 7/6
نادى ال�سينما الأفريقية 7م

الخميس 7/11
نادى ال�سينما الهندية 7م

السبت 7/13
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

الخميس 7/18
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م

السبت 7/20
نادى الكرتون امل�صرى 12ظ

السبت 7/27
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
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قاعة السينما
مركز الهناجر للفنون
�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

اإلثنين 7/29
عرو�ض �أفالم دول البحر املتو�سط 7م
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الخميس 7/11
�صالون مقامات باال�شرتاك مع الربنامج الثقافى
بالإذاعه امل�صرية و ي�صاحب ال�صالون التخت ال�شرقى 8م

الخميس 7/18
حفل �شباب الغناء العربى للأ�صوات الذهبية بقيادة د .مدحت عبد ال�سميع 8م

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ت27879187:
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فى الفترة من  7/14حتى  :7/18برنامج اجازة سعيدة
اإلثنين 7/1
ندوة مع كاتبة الأطفال زهراء �سالمة 1ظ

الخميس 7/4

و يدير ال�صالون الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعى 7م.

ندوة عن كيفية التعامل مع ذوى القدرات اخلا�صة فى
فرتة املراهقة مع د .دعاء عبد اللطيف 4م

الجمعة 7/12

السبت  :7/27برنامج حلوة يا بلدى رحلة اىل املتحف الإ�سالمى �10ص.

السبت 7/13
نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
• ندوة �ضمن احلملة القومية �ضد ختان البنات
بالتعاون مع املجل�س القومي للمر�أة 5م
• معر�ض فنى بالتعاون مع م�ؤ�س�سة معانى للفنون
و عر�ض ا�سكت�ش للأطفال 6م

مركز طلعت حرب الثقافي

السبت  : 7/20االحتفال بذكرى ثورة يوليو فى �صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل
الخميس  :7/25حفل فنى لفرقة جو «�شوية فن» 7م.

• ندوة مع ًا فى مواجهة االرهاب 5م
• حفل فنى للفنان هانى �شنوده و فرقته 7م

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
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م�ساء و تت�ضمن -:ور�ش فنية متنوعة – عر�ض �أفالم ر�سوم متحركة -عرو�ض فنية
تبد�أ الفعاليات فى اخلام�سة ً
للأطفال (فقرات من ال�سريك القومى -عرو�ض م�سرح عرائ�س للأطفال -عرو�ض لل�ساحر و الأراجوز)

األحد واألربعاء من كل أسبوع :ندوة عرب عن نف�سك مع الدكتورة هدى الأن�شا�صى 1ظ.

الورش الفنية
ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة فنية متنوعة ر�سم و طباعة �إ�شراف  /هبة حممد �سمري12ظ
بروفه الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3م
ور�شة فنية متنوعة ا�شغال فنية وحلى �إ�شراف� /إميان عبد الرازق 4م
الأحد و الأربعاء من كل �أ�سبوع :ور�شة اورجامى و �أ�شغال ورقيه �إ�شراف /هبة �أنور 12ظ
اخلمي�س من كل �أ�سبوع :تعليم ا�سيا�سيات الر�سم �إ�شراف /مروة جمدى 12ظ
الأثنني و االربعاء من كل �أ�سبوع :ور�شة ا�شغال جلدية �إ�شراف �/أمرية عبد املنعم 4م
الأحد من كل �أ�سبوع :ور�شة زراعة 5م
الأثنني من كل �أ�سبوع :عر�ض فيلم للأطفال 5م -ور�شة كتابة و �سيناريو مع الكاتب خالد جمال 5م
الأحد و اخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�ش مرج خيط مع الفنان �إبراهيم الربيدى 5م
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�ش فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة
15
�إ�شراف� /ألهام عليان – دعاء حممد – �شرين لطفى �10ص

السبت 7/13
حفل فرقة الفنانة هند الراوى 8م
�سعر التذكرة  25جنيه

األحد 7/7

احتفا ًال بذكرى ال�شاعر عبد املنعم عواد يو�سف
مبنا�سبة مرور ت�سع �سنوات على رحيله 7م

األحد 7/21
ذكرى ميالد ال�شاعر حممود ح�سن �إ�سماعيل
ويعقبها ام�سية ل�شعراء العامية امل�صرية 7م

الثالثاء 7/23
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية
التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافة احتفا ًال بثورة  23يوليو 8م

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

الجمعة من كل أسبوع

األحد 7/28

عر�ض خيال الظل واالراجوز �إخراج نبيل بهجت 7,30م

�صالون �أحمد عبد املعطى حجازى عن
ال�شاعر حلمى �سامل مبنا�سبة مرور �سبع �سنوات
على رحيله و يعقبها حلقة نقا�شية عن �أثر ثورة
يوليو على ال�شعر امل�صرى احلديث 7م

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

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

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز
ت25 913391:
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المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس 7/25

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 500
دوالر لغري امل�صريني – تقام االمتحانات فى متام العا�شرة �صباح ًا مبركز طلعت حرب الثقافى.

المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز

للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg

(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص بالف�سطاط،
م�صر القدمية ،ت27412324:
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فى الفترة من  7/21حتى :7/25

الثالثاء 7/2

برنامج اجازة سعيدة

ندوة بالتعاون مع املجل�س القومى للمر�أة بعنوان (الق�ضاء على ختان الإناث) 6م

تبد أ� الفعاليات فى احلادية ع�شر �صباح ًا و تت�ضمن-:
ور�ش فنية متنوعة – عر�ض �أفالم ر�سوم متحركة -عرو�ض فنية للأطفال
(فقرات من ال�سريك القومى -عرو�ض م�سرح عرائ�س للأطفال -عرو�ض لل�ساحر و الأراجوز)

الورش الفنية
الأحد من كل �أ�سبوع:
ور�شة تعليم الر�سم �إ�شراف دعاء فتحى 1,30-12ظ
ال�سبت والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة تعليم مبادئ احلا�سب الآىل �إ�شراف �أ.نورهان حم�سب 1-11ظ
ال�سبت من كل �أ�سبوع :
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�.إميان �سليمان 1-11ظ

بالتعاون مع مبادرة �أكوا  -ر�صد جتليات �سكندريتنا الإبداعية «رت�سا» الفن الت�شكيلي -
�إحكي يا بحر  -العرو�ض التقدميية  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء وتعقيب نقدي.

األحد 7/7
ندوة ومناق�شة كتاب (�ضحكات ه�ستريية) ن�صو�ص م�سرحية للكاتب �أحمد د�سوقى 6.30م

األثنين 7/8
ندوة (�سيناء و التنمية و دور الإعالم نحو التقدم ) 6.30م

الثالثاء 7/9
منتدى الإبداع العلمي و التكنولوجي
( �إ�سرتاتيجية مواجهة التغيريات املناخية و حماية �شواطىء الإ�سكندرية)
تقدمي د /ح�سن لطفى 6.30م

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية

مركز إبداع الطفل «بيت العيني»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

الخميس 7/4
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� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية
ت34956633:
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األربعاء 7/17
مناق�شة ديوان (وحو�ش غبية) لل�شاعر  /ر�أفت ر�شوان 6.30م

األحد 7/21
مناق�شة املجموعة الق�ص�صية ( نار ورد) للكاتب �/ضياء طمان 6.30م

األثنين 7/22
ندوة ( لغة اجل�سد  )2تقدمي �أ /م�صطفى مرزوق 6م

األربعاء 7/24
مناق�شة املجموعة الق�ص�صية (موعد للفراق) للكاتب /ح�سام �أبو العال 6.30م

الخميس 7/25
�صالون الثقافة العلمية مقدمة يف هند�سة الأن�سجة تقدمي �أ.د /حممد رفيق خليل6.30م

األحد 7/28
مناق�شة ديوان (�أحالم كارتون) لل�شاعر  /تامر �أنور 6,30م

الخميس من كل أسبوع
م�شروع فنوغرافية (الفوتوغرافيا الت�شكيلية) بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة للت�صوير الفوتوغرافى  5م

 7/6و7/20

األحد 7/28
م�شروع  Media In Motionلفريق Shift Network
عن الأدوات امل�ستخدمة فى الإعالم  12ظهر ًا

قاعة المسرح
األربعاء 7/4

عر�ض (الليلة الكبرية) لفريق م�ستقبل امل�ستقبل امل�سرحى للطفل �إخراج �إبراهيم ح�سن  7م

الجمعة 7/6
افتتاح م�شروع (� )BTGسد الفجوة مل�ؤ�س�سة دليا بالتعاون مع مكتبة ال�شباب –مكتبة الإ�سكندرية 3م

الخميس 7/11
حفل فريق دنيتنا للمكفوفني  7م

الخميس 7/18
حفل مو�سيقي عربية للفنان /حممد طارق 7م

اإلثنين 7/22
حفل �أكادميية  Talentمع معر�ض م�صاحب  5م

لقاء ماك كلوب (مبادرة �إحياء الرتاث ال�سكندرى)  4م
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الخميس 7/25
حفل فرقة التذوق للمو�سيقى العربية (�أطفال) بقيادة الفنان  /حممود �أبو زيد  7م

السبت 7/27
افتتاح م�شروع  Media In Motionلفريق Shift Network
عن الأدوات امل�ستخدمة فى الإعالم 7-4م

قاعة السينما
اإلثنين 7/1

عر�ض �أفالم ق�صرية جتارب ق�سم فنون امليديا كلية الفنون والت�صميم جامعة فارو�س ال�ساعه 9-4م

السبت 7/13
�أفالم ال�سينما الأفريقية وعر�ض فيلم (طفح الكيل) -املغرب  6م

االثنين 7/15
عر�ض الفيلم ال�صينى (حركة بنهر امليكوجن) بالتعاون مع املركز الثقافى ال�صينى 7م

السبت :7/20
�أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

السبت 7/27
عرو�ض �أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م
24

