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بيت السحيمى

1

األحد

فرقة النيل لالالت ال�شعبيه 7,30م.

بيت الشعـر العربى «بيت الست وسيلة»

ام�سية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء :على من�صور -ر�ضا �أحمد -حامت
�صربى -وليد اخل�شاب  ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م.
بيت املعمار امل�صري «على لبيب»
ندوة بعنوان « لونك �إيه « للفنان /حممد خ�ضر 3ظ

قاعة سينما الهناجر

2

اإلثنين

فى الفرتة من  1/2حتى  :1/5فعاليات م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية
(الدورة الثالثه) «اعادة عرو�ض االفالم الفائزة مبهرجان القاهرة
ال�سينمائى الدوىل» 6م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

3

الثالثاء

2

قاعة سينما الهناجر

فى الفرتة من  1/2حتى  :1/5فعاليات م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية
(الدورة الثالثه) «�إعادة عرو�ض الأفالم الفائزة مبهرجان القاهرة
ال�سينمائى الدوىل» 6م.

3

قاعة سينما الهناجر

4
األربعاء

فى الفرتة من  1/2حتى  :1/5فعاليات م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية
(الدورة الثالثه) «�إعادة عرو�ض االفالم الفائزة مبهرجان القاهرة
ال�سينمائى الدوىل» 6م.

مركز طلعت حرب الثقافى

حفل االراجوز و خيال الظل و التنورة لذوى االحتياجات اخلا�صة بجمعية
احلق فى احلياة �11ص.

قاعة سينما الهناجر

5
الخميس

فى الفرتة من  1/2حتى  :1/5فعاليات م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية
(الدورة الثالثه) «�إعادة عرو�ض االفالم الفائزة مبهرجان القاهرة
ال�سينمائى الدوىل» 6م.

قصـر األميــر طــاز

�صالون ثقافى «م�صر املبدعه»(مبنا�سبة ذكرى ميالد امل�سيح و املولد النبوى
ال�شريف) مع الكاتب حممد بهجت 6م.

قصـر االميــر بشتـــاك «بيـت الغنـاء العربـى»

�صالون «مقامات» باال�شرتاك مع الربنامج الثقافى الإذاعى و �ضيف ال�صالون
الفنان العاملى عماد عا�شور «رائد �آلة الت�شيللو مب�صر» و يعقبه حفل ري�ستال 8م.

مركز طلعت حرب الثقافى

ام�سية �شعرية غنائية بعنوان «�شعراء االقاليم مبركز طلعت حرب» 6م.
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5

7

10
الثالثاء

11
األربعاء

12
الخميس

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

ال�صالون الثقافى «�صحبة بيت املعمار» الت�آويل الب�صرى لل�شكل املعمارى مع
املعمارى ع�صام �صفى الدين 6م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

فى الفرتة من  1/12حتى  :1/14دورة تدريبية بعنوان «ادارة امل�شروعات
املعمارية» 9-6م.

مركز طلعت حرب الثقافى

• افتتاح معر�ض بعنوان «حواديت ابن اخلليفه» للدكتور� /سامى بخيت  6م

13
الجمعة

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

فى الفرتة من  1/12حتى  :1/14دورة تدريبية بعنوان «ادارة امل�شروعاتاملعمارية» 9-6م.
ور�شة عمل مهمة ا�ستك�شاف عمران القاهرة (طالب الدرا�سات العليا بجامعةبرلني التقنية و ق�سم العمارة بكلية الفنون اجلميلة بجامعة حلوان) �9ص.

بيت السحيمى

عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.
8

14
السبت

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

من  :1/14-12دورة تدريبية بعنوان «ادارة امل�شروعات املعمارية» 9-6م.

مركز طلعت حرب الثقافى

ال�صالون الثقافى «كيف نق�ضى على االرهاب» يديره الكاتب حممد ال�شافعى 6م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

بيت السحيمى

جائزة �شاعر ال�شرق مع ال�شاعر ال�سيد زكريا و ال�شاعرة ليلى ح�سن 6م.

قبــه الغوري

15

فرقة الطبول النوبية و الآلآت ال�شعبية امل�صرية بالإ�شرتاك مع جمموعة
مميزة من الأ�صوات من اقاليم م�صر املختلفة و�ضيف �شرف احلفل فرقة
اندوني�سيا للغناء الفلكلورى 8م.

األحد

بيت السحيمى

افتتاح معر�ض خط عربى بعنوان (ا�شراقات اخلط العربى)  6م
فرقة النيل للآلآت ال�شعبيه 7,30م.

بيت الشعـر العربى «بيت الست وسيلة»

ام�سية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء� :إبراهيم ال�سيد� -أجمد ريان -عبيد
عبا�س -عزة ر�شاد ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م.
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10

15
األحد

16
اإلثنين

17
الثالثاء

18
األربعاء

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض الأفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض االفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

حما�ضرة جدلية التكنولوجيا و ال�شكل فى عمارة الطني باليمن ال�سعيد مع
املعمارى عبد الفتاح امل�سهلى 6م.

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض االفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.
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18
األربعاء

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)

عر�ض الفيلم اليابانى “ ”1890 Kainanبالتعاون مع م�ؤ�س�سة اليابان

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض االفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)

19
الخميس

عر�ض الفيلم اليابانى “ ”1890 Kainanبالتعاون مع م�ؤ�س�سة اليابان

بيت الشعـر العربى «بيت الست وسيلة»

فرقة ع�شاق النغم بقيادة د .حممد عبد ال�ستار 8م.

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض االفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

20
الجمعة

بيت السحيمى

ال�صالون الثقافى «�شباب بال تطرف» و يدير ال�صالون الكاتب حممد ال�شافعى
5م - .عر�ض الأراجوز وخيال الظل  7,30م.

قاعة سينما الهناجر

من  :1/20-15عرو�ض الأفالم الت�سجيلية والق�صرية والتحريك الفائزة
باملهرجان القومى لل�سينما امل�صرية (الدورة الع�شرون)

12

21
السبت

بيت السحيمى

�صالون ال�سينما الوثائقيه مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى

عر�ض لفرقة ال�صامتني للأداء احلركى بقيادة الفنان ر�ضا عبد العزيز 6م.

22
األحد

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)

م�ؤمتر �صحفى ل�سمبوزيوم �أ�سوان الدوىل للنحت (الدورة )22

بيت الشعـر العربى «بيت الست وسيلة»

�صالون ال�شاعر احمد عبد املعطى حجازى يتحدث فيه عن م�ستقبل ال�شعر
و ي�شارك فيها جمموعة من ال�شعراء و النقاد  ،تقدمي ال�سماح عبد اهلل 7م.

بيت السحيمى

فرقة النيل للآلآت ال�شعبيه 7,30م.

23
اإلثنين

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

24
الثالثاء

26
الخميس

بيـت المعمـــار المصـــرى (منـزل علـى لبيـب)

حما�ضرة (�إعادة اكت�شاف فرائد ق�صر البارون)
مع د .يا�سر منجى 6م.

مركز طلعت حرب الثقافى

• ور�شة اورجامى منحة للفائزين فى م�سابقة «�أر�ض الفريوز» مع د .مي�سون
حممد قطب 3م.
• معر�ض «فى حب م�صر» ا�ساتذة كلية فنون تطبيقية -جامعة حلوان  6م.

بيت السحيمى

27
الجمعة

عر�ض الأراجوز و خيال الظل 7,30م.

متحـــف أم كلثــــوم

�صالون �أم كلثوم الثقافى بعنوان (�شعراء ام كلثوم) بريم التون�سى – �ضيوف
ال�صالون ال�شاعر �سامح حمجوب -الناقد املو�سيقى الدكتور ا�شرف عبد
الرحمن -ال�شاعر والناقد /على عمران وي�صاحب ال�صالون حفل للمطرب
عماد عبد العزيز و فرقة احلرافي�ش «اغانى لبريم التون�سى» 8م.

مركز اإلبداع الفني (قاعة السينما)

فعاليات «ميد في�ست م�صر  »2017حدث �سينمائى طبى تعليمى

14

15

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى

28
السبت

ور�شة اورجامى منحة للفائزين فى م�سابقة «ار�ض الفريوز» مع د .مي�سون
حممد قطب �11ص - .عر�ض م�سرحية نتاج ور�شة حلوة احلدوته 7م.

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة

�سوق الف�سطاط للفنون واحلرف الرتاثيه «املعر�ض ال�شهرى» مع عر�ض
االراجوز و خيال الظل 12ظ.

قاعة سينما مركز اإلبداع الفني

مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى لل�سينما امل�صرية (الدورة  )43بالتعاون مع
جمعية الفيلم 6م.

قبــه الغوري

29
األحد

عر�ض طقو�س ال�سمو «ر�ؤيه فنية واخراج الفنان /انت�صار عبد الفتاح»
(فرقة �سماع لالن�شاد ال�صوفى -فرقة �سماع للرق�ص ال�صوفى املولوى -فرقة
الرتانيم الكنائ�سية -جمموعة مميزة من اال�صوات من �أقاليم م�صر املختلفه-
فرقة الرتانيم و االحلان القبطية) 8م.

قصـر األميــر طــاز

•ال�صالون الثقافى «�شباب بال تطرف» ويدير ال�صالون الكاتب حممد
ال�شافعى ي�صاحبه فقرة فنية 6م.
•�إفتتاح معر�ض كلية تربية نوعية -جامعة اال�سكندرية 7م.
16

بيت السحيمى

29
األحد

فرقة النيل لالالت ال�شعبيه 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى
حفل للعرائ�س 1ظ.

قاعة سينما مركز اإلبداع الفني

 1/28حتى  :1/31مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى لل�سينما امل�صرية
(الدورة  )43بالتعاون مع جمعية الفيلم 6م.

30
اإلثنين

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى

لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء �سالمة و �أطفال املركز 1ظ.

قاعة سينما مركز اإلبداع الفني

مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى لل�سينما امل�صرية (الدورة  )43بالتعاون مع
جمعية الفيلم 6م.

31
الثالثاء

بيت السحيمى

االحتفال بالكاتب الكبري خريى �شلبى (الوتـد) «مبنا�سبة مرور  79عام على
ميالده» ي�صاحبه فقرة فنية للفنانه رمي خريى �شلبى و معر�ض ملقتنيات
االديب خريى �شلبى 7م.
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31
الثالثاء

18

قاعة سينما مركز اإلبداع الفني

مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى لل�سينما امل�صرية (الدورة  )43بالتعاون مع
جمعية الفيلم 6م.

الكاتب الكبري
خريى �شلبى

19

20

21

الورش الفنية
قصـر األميــر طــاز
•ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام الأحد  -الأربعاء و اخلمي�س من
كل �أ�سبوع 4م.
•ور�شة تعليم العزف على االالت 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 الفن الت�شكيلى� :أيام الأحد – الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
�10ص.

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».
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م�شروع اك�سب حرفة جميلة

مركز إبداع الطفل
فى الفرتة من  1/1حتى :1/12
ور�شة تنمية مهارات ذوى االحتياجات ا�شراف �أ .دعاء فتحى� :أيام
الثالثاء و اخلمي�س "�11ص".
فى الفرتة من  1/1حتى :1/31
ور�شة الن�شاط الثقافى �إ�شراف �أ� .أمل حممد� :أيام االثنني و اخلمي�س
"�11ص".
فى الفرتة من  1/14حتى :1/31
ور�شة كرنفال �أجازتى ا�شراف �أ .دعاء فتحى� :أيام الثالثاء و
اخلمي�س "12ظ".
فى الفرتة من  1/5حتى :1/26
ور�شة �إبداع التدوير �إ�شراف الركن الأخ�ضر – وزارة البيئة .
الأحد  :1/22رحلة �إىل القلعة بالتعاون مع �إدارة الوعى الأثرى
�11ص.
االثنني  :1/30عر�ض خيال الظل و الأراجوز (يقام العر�ض فى بيت
ال�شعر العربى) "12ظ".
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الثالثاء  :1/31ندوة "حكاية مدينة القاهرة" بالتعاون مع �إدارة
الوعى الآثرى "12ظ1 -.ظ".
فى الفرتة من  1/14حتى :2/4
ور�شة تنمية مهارات االبداع و االبتكار ا�شراف �أ .اميان �سعيد� :أيام
ال�سبت "�11ص".
فى الفرتة من  1/28حتى :2/4
ور�شة ال�شعر ا�شراف �أ .اميان عبد اهلل.
فى الفرتة من  1/28حتى :2/9
ور�شة البانتومامي ا�شراف �أ� .شريف عبد اهلل� :أيام الأحد و اخلمي�س
"5م7-.م".
فى الفرتة من 1/27حتى :2/7
ور�شة تدريبات امل�سرح ا�شراف �أ .حممد عزت� :أيام ال�سبت و الثالثاء
"21ظ3-.م".
فى الفرتة من  1/29حتى :2/8
ور�شة الراب ا�شراف �أ .حممد عبد العزيز و �أ .حممد �صابر� :أيام
الأحد و اخلمي�س "1ظ".
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مركز طلعت حرب الثقافى
•ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة� :أيام ال�سبت
من كل �أ�سبوع �10ص.
•ور�ش فنية متنوعه� :أيام اخلمي�س و ال�سبت من كل �أ�سبوع 1ظ.
 و فى اجازة ن�صف العام «يومي ًا»•ور�شة متثيل � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 4م.
•ن�شاط ثقايف  :يومي ًا
•ور�شة �أدبية  :يومي ًا
•بروفة الكورال� :أيام ال�سبت و اخلمي�س 3م( .ا�شراف �أ .دعاء
عطيه)

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.
•دورات كمبيوتر :طوال �أيام ال�شهر .
26

بيـــت الهــراوى “بيـت العــود العربــى”
•تعليم �آلة 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 نظريات 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.
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المعارض الفنية
قصـر األميــر طــاز
يف الفرتة من  29يناير حتى  7فرباير  :معر�ض كلية تربية نوعية جامعة
اال�سكندرية 7م.
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة).
مركز طلعت حرب الثقافى
يف الفرتة من 1/12حتي  :1/21معر�ض بعنوان «حواديت ابن اخلليفه»
للدكتور� /سامى بخيت
يف الفرتة من1/26حتى  : 2/4معر�ض «فى حب م�صر» �أ�ساتذة كلية فنون
تطبيقية -جامعة حلوان 6م.
وكالــة الغــوري
فى الفرتة من  1/12حتى  :1/14معر�ض للحرف الرتاثيه بالتعاون مع قطاع
الفنون الت�شكيلية.
املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف (خزف – نحا�س – خيامية – حلى–
جنارة).
بيت السحيمي
يف الفرتة من  1/15حتي  :1/28معر�ض خط عربى بعنوان (�إ�شراقات اخلط
العربى) ي�صاحبه ور�ش عمل و ندوات لفنون اخلط العربى .
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الحرية لإلبداع باإلسكندرية

•...2017/1/4ندوة بعنوان " ا�شعار بكل اللغات" مع جمموعة من
ال�شعراء التي تكتب بلغات خمتلفة �ضيف اللقاء ا.د جمدي عجمية
ا�ستاذ اللغات ال�شرقية كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية تقدمي ال�شاعر
احمد يحيى ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق احلكيم.
•...2017/1/8ندوة مناق�شة ديوان " وجع " لل�شاعره /حنان ح�سن
مناق�شة الأ�ستاذ ال�شاعر � /أحمد ف�ضل �شبلول ال�ساعة6.30م بقاعة
توفيق احلكيم.
•...2017/1/11ندوة مناق�شة ديوان " زي ما بتقول اال�سطورة “
لـل�شاعر ـ تامر �أنور يناق�شة ال�شاعر عادل �أبو االنوار  ،ال�شاعر �أحمد
حنفي يدير اللقاء ال�شاعر ا�شرف د�سوقي علي ال�ساعة 6.30م بقاعة
توفيق احلكيم.
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القسم الثقافى

•� ...2017/1/4صالون ال�سينما الوثائقية 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 .

• ...2017/1/14حواديت تيته وزة للأطفال حدوته بعنوان "هم
هم " عن النظافه تقدمي �أ� /شريين اجلالب مدر�س م�ساعد ىبكلية
ريا�ض الأطفال جامعة الإ�سكندريه ال�ساعة4م بقاعة توفيق احلكيم .

القسم الثقافى

•....2017/1/18ندوة �أ /عبد اهلل ها�شم ال�ساعة6.30م بقاعة
توفيق احلكيم.
• ...2017/1/19ندوة ملناق�شة ديوان بقايا من زوايا �شمعتك
لل�شاعر اال�ستاذ � /أحمد ف�ضل �شبلول يناق�شه �أ.د/خمتار عطيه و �أ.د/
بهاء ح�سب اهلل تقدمي �أ/جابر ب�سيونى ال�ساعة 6.30م بقاعة توفيق
احلكيم.
• ...2017/1/21حواديت تيتة وزة للأطفال تقدمي �أ� /شريين
اجلالب مدر�س م�ساعد بكلية ريا�ض الأطفال جامعة الإ�سكندريه
ال�ساعة4م بقاعة توفيق احلكيم .
•� ...2017/1/26صالون جتربتى بعنوان " االدب و جتارب اعالمية"
االديب منري عتيبة احلا�صل على جائزة الدولة الت�شجيعية ورئي�س
خمترب ال�سرديات مبكتبة الإ�سكندرية الكاتب ال�صحفى ح�سام عبد
القادر امل�ست�شار الإعالمى ملكتبة اال�سكندرية ال�صحفية و ال�شاعرة
جيهان ح�سني ن تقدمي �أ /هدى ال�ساعاتى ال�صحفيه بجريدة ال�شروق
ال�ساعة6.30م بقاعة توفيق احلكيم .
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•...2017/1/31حفل ق�صر التذوق (الكبار)بقيادة الفنان /حممود
�أبو زيد ال�ساعة7م .

• 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 .

•...2017/1/26افتتاح معر�ض "م�صر تانى " و ي�ستمر املعر�ض حتى
 2017/2/5بقاعتى االخوين وانلى و �ساحة التحرير.
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قسم المعارض

•... 2017/1/5افتتاح معر�ض فنانى الغورى و ي�ستمر املعر�ض حتى
 2017/1/15بقاعتى االخوين وانلى و �ساحة التحرير.

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 .

قسم المسرح

•...2017/1/5حفل مدر�سة ت�شايكوف�سكى للفنون 6.30م الدخول
 9-7احلفل �سعر التذكره  30جنيه.

الورش الموسيقيه

قسم المرسم

• 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
االربعاء 8-6م
•ور�شة الكاريكاتري حتت �إ�شراف د /حممد عبد ال�سالم االثنني و
االربعاء 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.
• 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�ساعة6م.
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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 .
• ور�ش �ستوديو املمثل كل �أيام الأ�سبوع  5م
ور�شة م�سرح الطفل اخلمي�س من كل �أ�سبوع  5م .

الورش الموسيقيه

• 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 .
• بروفات لل�شاعر الغنائى /يا�سر يحيي الأحد و الأربعاء 5م.
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أسعار تذاكر العروض املقامة
بصندوق التنمية الثقافية
عروض التنورة «وكالة الغوري»

(  5جنيه للم�صري –  30جنيه للأجنبي )
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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